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Van de voorzitter

Verschillende niveaus en
verschillende strategieën
Ik vind het allemaal maar erg lastig. Een COR, een TGOR, een TOR en allemaal OR’en.
Wie praat er nu met wie en wie gaat hierover? Of is het juist zo dat we met ons allen over
alles gaan? Voor mij is het wel helder dat onze dienstleiding inmiddels handig gebruik
maakt van de verschillende lagen die binnen de structuur van de medezeggenschap zijn
ontstaan. Of moet ik zeggen: gecreëerd? Zoals gezegd, ik vind het allemaal maar lastig.
Maar het is nog veel lastiger voor de mensen die midden in de medezeggenschap staan en
het organisatiebelang bewaken.
Ik vraag me af: waar en hoe krijg je het vakbondsbelang
dan naar voren gebracht? Als de blauwe TGOR met Hans
Blokpoel praat over een ‘denkrichting’ en zou besluiten
om een kantoor te sluiten, dan heeft dit ook gevolgen
voor de mensen van de B/CFD en de Douane die in
datzelfde kantoor werken. Voor de belangen van de
douanemensen moet de TOR dan vervolgens gaan praten
met Willy Rovers. Een ander platform dus. Maar hoe
blijven al die partijen dan met elkaar verbonden? Hoe
wordt er dan teruggekoppeld naar de OR in de regio en
wanneer? Want in de TGOR, COR en TOR zitten mensen
die door de mensen van hun eigen regio zijn gekozen.

M2-laag weet niet meer dan wat ze is verteld en
n met de
vakbonden is nog niets besproken over het personele
sonele
plaatje en het daarbij behorende sociale beleidskader.
skader.
mmunicatieToch bekruipt mij het gevoel dat door deze communicatie-

Algemeen Directeur Blauwe Regio’s Hans Blokpoel
deelde onlangs met de TGOR zijn ‘denkrichting’ over de
concentratie van werkprocessen. Het verwart mij, dat een
dag nadat de TGOR slechts zijn denkrichting heeft
aangehoord, de volgende dag onmiddellijk het voltallige
M1 wordt gesommeerd om nog dezelfde dag alle
werknemers bij te praten over de visoenen van Hans
Blokpoel. Het gaat hier slechts om een denkrichting.
De gevolgen zijn nog lang niet vast omlijnd.

Ach, verschillende niveaus en strategieën. Begrijpen
jpen jullie
het nog? Nou, ik wel. Heel goed zelfs. Ik doe dan
n ook een
dringende oproep:

Dus, wat communiceer je dan? Onnodige chaos en
onzekerheid. Die onzekerheid nemen wij als collega’s mee
naar huis en dragen wij bij ons. Wie doet daar wat aan? De

ronde de denkrichting zodanig wordt ‘opgeschreven’
reven’ dat
de weg terug wel heel erg moeilijk wordt. Immers,
ers, er
staan circa vijftig plaatsen op de lijst van rijksknooppunten
ooppunten
in 2020. Kennelijk liggen de zaken weer heel anders
ders dan
Hans Blokpoel enkele maanden geleden in het
managementoverleg van de blauwe regio’s verkondigde.
kondigde.
‘Ook al ligt er meer ruimte met betrekking tot de
rijksknooppunten, die ga ik niet nemen.’

Beste Peter Veld en Hans Blokpoel,
Stop met het continu communiceren van onzekerheid!
kerheid!
Wij hebben geen denkrichtingen nodig, geen tijdelijke
ijdelijke
opvattingen van M1, TGOR, COR en TOR die toch weer
wijzigen vanwege voortschrijdend inzicht. We hebben
duidelijkheid nodig.

der Smissen

Jullie voorzitter,
Albert van der Smissen

Anoniem loopbaanadvies?

Blik vooruit!

Tot 1 januari 2013 biedt het A+O fonds Rijk jou
gelegenheid om anoniem een loopbaanadvies aan
te vragen. Natuurlijk kun je voor een loopbaanadvies
terecht bij jouw P&O-afdeling, maar indien je anoniem
wilt blijven kun je een loopbaanadvies aanvragen bij
dit fonds. Via een subsidie van maximaal € 1.500,- mag
je dan zelf op zoek gaan naar een CMI-geregistreerde
en professionele loopbaandeskundige, die jou
ondersteuning biedt bij het maken van afspraken over
jouw verdere loopbaan. Hiervoor geldt dat je 3 jaar of
langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel
moet hebben gewerkt. De anonieme loopbaanscan mag
je één keer per 5 jaar laten uitvoeren. Meer info vind
je op www.aofondsrijk.nl of bel naar (070) 376 58 13.

Tot en met 31 juli 2012 kunnen rijksmedewerkers
die 3 jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde
rijksonderdeel werken gebruik maken van de
scholingsregeling ‘Blik vooruit’ van het A+O fonds
Rijk. Via een subsidie van maximaal € 1.000,- kan de
rijksmedewerker zelf een cursus of opleiding uitkiezen
voor een vervolgstap in zijn loopbaan. Voor vragen
over de regeling ‘Blik vooruit’, kun je contact opnemen
met het team Blik vooruit van het A+O fonds Rijk,
via telefoonnummer 070- 376 58 13 of via e-mail:
blikvooruit@caop.nl. Ook kun je kijken op de site
www.aofondsrijk.nl.
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NCF is medezeggenschap

Medezeggenschap is NCF
De medezeggenschap, ofwel de ondernemingsraad, behartigt de belangen van het
personeel zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen.
De ondernemingsraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurder en levert
een directe bijdrage aan het succes van de organisatie. Maar is de functie van
medezeggenschapper nou eigenlijk wel zo’n leuke job?

Het laatste
nieuws lees je
op www.ncf.nl

Ja
Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Stel je eens
voor. Tijdens een beoordelingsgesprek vraagt jouw
leidinggevende of deelname aan de ondernemingsraad,
iets voor jou is. Immers, ook het moderne management
beseft tegenwoordig dat het OR-werk een belangrijke job
is. Wij als NCF gaan hierin nog een stapje verder.
Wij vinden dat het OR-lidmaatschap een vak op zich is.
Als OR-lid ben je dagelijks betrokken bij de dynamiek van
een veranderende organisatie. Je denkt mee over
belangrijke besluiten die het personeel treffen. Wat zijn
de personele effecten van de SMART terugbelverzoeken?
Hoe gaan we om met de personele gevolgen bij de sluiting
van een kantoor? En is ‘Het Nieuwe Werken’ nu wel echt
een interessante mogelijkheid voor medewerkers? Als lid
van de ondernemingsraad, neem jij hierin verantwoordelijkheid en toon je betrokkenheid.

vergadertijger. En vergeet vooral niet dat je de Belastingdienst net zo goed moet kennen als je eigen mobiele
telefoon. Trouwens? Hoeveel uur kost dat wel niet per
maand? Je doet je dagelijkse werk toch prima? Doe jezelf
en mij een plezier en zet dat OR-werk nog maar even een
paar jaar in de ijskast!’

En toch
De NCF beseft terdege dat beide verhalen voorkomen in
de praktijk. Zeker in de tweede situatie is het moeilijk om
jezelf toch verkiesbaar te stellen. Wij, als vakbond, willen
jou meegeven dat deelname aan de medezeggenschap
een ontzettende interessante job is. Daarnaast willen en
kunnen wij jou ondersteunen bij alle competenties die
nodig zijn om jouw deelname tot een succesvolle en
gewaarde werkelijkheid te maken.

We hebben je nodig
Maar dan
Nadat jouw leidinggevende jou de vraag heeft gesteld of
deelname aan de ondernemingsraad iets voor jou is,
besluit jij jezelf eens goed te gaan oriënteren. Je bent
immers toe aan een nieuwe uitdaging en tegelijkertijd wil
je meer voor je collega’s gaan betekenen. Deelname aan
de ondernemingsraad lijkt voor jou dan ook een hele
welkome en logische stap. Je gaat opgetogen een gesprek
aan met een zittend OR-lid, maar al snel kom je erachter
dat de realiteit anders ligt dan jouw voornemen. Het
zittende OR-lid zal je wellicht vertellen dat de huidige
OR-leden er nu eenmaal graag nog een zittingstermijn bij
willen krijgen. De motivatie zal luiden: ‘Zittende OR-leden
hebben jarenlange ervaring en dat is nu eenmaal de beste
leermeester. Bovendien zijn zij op dit kantoor onze
stemmentrekkers.’ Een ouderwetse leidinggevende kan
jou wellicht nog de laatste wind uit de zeilen nemen door
te stellen: ‘OR werk? Ach, dat is niks voor jou. Voor dat
soort zaken moet je keihard en assertief zijn en een echte

Arjan van
der Stelt
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De vraag naar hoe je medezeggenschap aantrekkelijk kunt
maken voor medewerkers staat centraal in het onderzoek
‘Medezeggenschap bij de Belastingdienst; kunnen we het
leuker en makkelijker maken?’. In de eerste resultaten zijn
er 110 interviews met medewerkers, leidinggevenden en
medezeggenschapsleden afgenomen. Op basis van deze
antwoorden worden er mogelijke scenario’s voor de
toekomst van de medezeggenschap ontwikkeld. Ben je
benieuwd naar de resultaten van het onderzoek of heb jij
een visie hoe de MZ aantrekkelijk kan worden gemaakt?
Bezoek dan via Belastingnet, het nieuwe communicatieplatform ConnectPeople. Op de subgroep medezeggenschap kun je meepraten. Wil je liever rechtstreeks een
bijdrage leveren aan de visie van de NCF over een
aantrekkelijke en sterke medezeggenschap? Neem dan
contact op met Fred Goverde, bestuurslid en portefeuillehouder medezeggenschap (gb.goverde@gmail.com) of
met Margreet Mook, coördinator medezeggenschap
(margreetmook@ncfned.nl).

'Go-area' of 'no-go-area'

Een overzichtelijk leven
Het leven is eigenlijk heel overzichtelijk. Je hebt ‘go-area’s’ en je hebt ‘no-go-area’s’.
Iedereen die een verblijf boekt voor een weekje New York, weet dat hij op een plaatselijke
aankomsttijd van twee uur ’s nachts, niet in een modale huurauto op zoek moet gaan
naar een (goedkoop) hotel in ‘the Bronx’. Dat is vragen om moeilijkheden. In zo’n geval
maak je hopelijk gebruik van het eigen, gezonde verstand en kies je voor een (iets te duur)
hotel in de nabijheid van John F. Kennedy International Airport. Maar je gezond verstand
gebruiken, is ook dichter bij huis belangrijk. Ook thuisblijvers, kunnen te maken krijgen
met onverwachte omstandigheden.

No-go-area
Het leek zo simpel voor Arie. Even in
BVR kijken waar die ene neef nou
naar toe was verhuisd. De volgende
dag ABS nog eens raadplegen om te
kijken wat de buurvrouw nog aan
inkomstenbelasting moet betalen.
Ze heeft het al zo moeilijk en wat
staat haar nog te wachten in het
komende jaar? Deze ogenschijnlijk
onschuldige handelingen bleken
echter voor Arie ingrijpende
consequenties te hebben.
Het werken voor de Belastingdienst,
Douane of FIOD brengt met zich
mee, dat je toegang hebt tot
afgeschermde systemen. Hierin kun
je veel persoonlijke informatie
vinden. Realiseer je echter dat deze
informatie alleen bedoeld is om
gebruikt te worden voor werkgerelateerde zaken. Bovendien heb
je een geheimhoudingsplicht.
Arie was zich hier niet van bewust.
Hij deed immers niets kwaadwillends
met de informatie. Het adres van zijn
neef was hij al jaren kwijt. Het enige
wat hij wilde, was het contact
opnieuw te herstellen door om te

beginnen hem een kerstkaart te
sturen. Ook op de beantwoording
van de vraag van zijn buurvrouw, zag
Arie geen enkel kwaad. Zij wilde
immers alleen maar weten wat ze
moest betalen! Daar had de Belastingdienst toch alleen maar voordeel bij?

Duidelijk
De jurisprudentie is duidelijk over het
handelen van Arie. Het kijken in de
bestanden voor privéaangelegenheden mag niet en het verstrekken
van deze gegevens aan anderen mag
al helemaal niet. De lijn is dat de
Belastingdienst een groot belang
hecht aan de integriteit en betrouwbaarheid van zijn medewerkers.
Dat is logisch, want burgers moeten
altijd de zekerheid hebben dat hun
gevoelige informatie geheim blijft en
nooit en te nimmer aan derden zal
worden verstrekt. Het advies van de
juristen van de NCF: vraagt iemand je
om informatie uit de bestanden van
de Belastingdienst? Wees dan geen
‘Arie’. Doe het niet! Bij twijfel?
Overleg het met jouw leidinggevende. Hiermee voorkom je om
net als Arie ontslagen te worden.

Mail je reactie
naar: redactie@
ncfned.nl

Telefonische Belastingservice
Misschien ben jij wel één van degenen die er als een
berg tegenop ziet om de aangifte inkomstenbelasting
in te moeten vullen of heb je twijfels over het opvoeren
van een aftrekpost. Geen nood. Ook hier helpt de NCF
je een handje. Wil je hulp bij het invullen van jouw
aangifte inkomstenbelasting? Dat kan. Twee specialisten
staan voor je klaar om jou telefonisch met raad en daad
bij te staan. Deze twee specialisten zijn:
Carel Loman - (010) 290 42 66
Piet van der Smissen - (023) 546 72 08

Belastingaangifte
Jazeker. Hij komt er weer aan.
De jaarlijkse belastingaangifte.
gifte.
Met al uw kennis een genoegen,
oegen,
maar met de ervaring van de juristen
van de NCF is een noodzakelijke
waarschuwing op zijn plaats.
Als ambtenaar van de Belastingdienst word je geacht om extra
zorgvuldig om te gaan met de
belastingaangifte.
Zorg er in ieder geval voor dat je er
alles aan doet om fouten te voorkomen. Dat, wat je invult, moet je
met bewijsstukken kunnen onderbouwen. Is er in voorgaande jaren
iets gecorrigeerd, houd hier dan in
de nieuwe aangifte rekening mee.
Als je de aangifte door een ander
laat invullen, controleer dan of deze
derde de juiste gegevens invult.
Dit voorkomt een hoop ellende op
rechtspositioneel vlak.
Vind je het moeilijk om je eigen
belastingaangifte te doen? De NCF
kan helpen bij de aangifte en ook
de Belastingdienst zelf heeft
hiervoor mogelijkheden. Maak
hiervan gebruik!
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Of toch niet?

Ambtelijke status afgeschaft?
De Tweede Kamerleden Fatma Koser Kaya en Eddy van Hijum willen de rechtspositie
van de ambtenaren gelijk maken aan die van ‘gewone’ werknemers. Hun wetsvoorstel
viel niet in goede aarde bij de vakbonden. Zij menen dat daarmee de ambtelijke status
wordt afgeschaft. Is dat zo? En zo ja, is dat erg? Wat er ook gebeurt, de belastingambtenaar zal altijd aanslagen opleggen, de douanier zal smokkelaars achterna zitten
en de sluiswachter schepen schutten. ‘Het besef van dienstbaar zijn aan het algemeen
belang, dáár gaat het om’.
‘Zorg dat je morgen schone sokken aan hebt. En, o ja, je
kunt beter de eed afleggen in plaats van de belofte, want
dat heeft de baas nou eenmaal graag.’ Met deze raadgevingen probeerden op leeftijd geraakte collega’s een pas
benoemde ambtenaar, zo groen als gras, een beetje
zenuwachtig te maken voor de aanstaande beëdiging.
Want tijdens dat ritueel diende je, volgens de grapjassen,
op de vlag te knielen. En ja, dan moeten de schoenen
natuurlijk uit en kun je maar beter pas gewassen sokken
dragen. Op 10 augustus 1965 was het zo ver. Met twee
vingers in de lucht heb ik gezworen het ambt van schrijver
van ’s Rijksbelastingen in vaste dienst volgens eer en
geweten en met nauwgezetheid te zullen vervullen.
Ik bevestigde het met: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig!’ Het was een plechtige gebeurtenis ofschoon
ik de vlag niet heb gezien. Enkele dagen daarvoor had de
Staatssecretaris van Financiën besloten mij te benoemen
tot ambtenaar. Gelukkig maar, want ik had de leeftijd van
21 jaar bereikt, zodat ik als arbeidscontractant niet meer
onder het Arbeidsovereenkomstenbesluit viel. ‘Ze’
moesten me dus ontslaan of ambtenaar maken.

Arbeider of ambtenaar
Arbeidsrecht, Ambtenarenwet of van allebei een beetje,
dat is de kwestie. De volksvertegenwoordigers Koser
Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) willen de ambtenaren
gelijk stellen aan de ´gewone´ werknemers. Het ambtenarenrecht moet daarom zoveel mogelijk worden gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Genoemde leden van
de Tweede Kamer hebben hun wensen ondergebracht
in een initiatiefwet met de naam ‘Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren’ maar deze wordt meestal
aangehaald als de ´Wet afschaffing ambtelijke status’.
Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer zich in week 9
van dit jaar over het wetsvoorstel buigt. De behandeling
van dit wetsvoorstel zou aanvankelijk al in januari
hebben plaatsgevonden.

Niet vloeken
Van de overgang van arbeider naar ambtenaar heb ik
destijds niets gemerkt. Men deelde mij mee dat ik niet
meer onder het burgerlijk arbeidsrecht viel en nu te
maken zou krijgen met de Ambtenarenwet. Maar er
veranderde niets. Ik bleef gewoon aangiften loonbelasting afboeken en aanslagen personele belasting
uitrekenen. Zelfs het verdere leven op de inspectie bleef
hetzelfde. Ook als arbeider moest ik immers al nauwgezet werken, alles geheim houden en niet vloeken.
Toch was het ambtenaar worden wel degelijk belangrijk.
Je kon daardoor namelijk benoemd worden in ambten
die volgden op dat van schrijver. In die zin was het
begrijpelijk dat er enig cachet aan de beëdiging werd
gegeven en dat er collega’s langs kwamen om je met het
bereiken van de ambtelijke status geluk te wensen.

Boze bonden
De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
(SCO), waarbij de NCF is aangesloten, zijn niet blij met
de afschaffing van de ambtelijke status. Volgens de
vakbonden grijpt de initiatiefwet te eenzijdig in de
arbeidsvoorwaarden en de ontslagbescherming van
ambtenaren in. De SCO is voorts boos omdat de
wijzigingen dreigen te worden aangebracht zonder
dat daarover met de vakbonden overleg is gevoerd.
Het wetsvoorstel bevat namelijk wijzigingen, in onder
meer de Ambtenarenwet, die, aldus de SCO, niet tot
stand gebracht had kunnen worden zonder overleg
hierover in de Raad van Overheidspersoneel (ROP). In
een brief aan minister Spies hebben de bonden alsnog
dit overleg geëist. Krijgen ze dit niet, dan willen zij het
bij de rechter afdwingen.
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de indieners van het wetsvoorstel vinden dat ook. Om je
werk goed te doen is die eenzijdige benoeming
g helemaal
niet nodig, zeggen zij. In hun antwoord aan de
e fractie
van het CDA schrijven zij het volgende: ‘Dat ambtenaren
mbtenaren
toegewijd, loyaal, integer en dienstbaar zijn aan
an het
algemeen belang, komt niet doordat hun aanstelling
telling
eenzijdig tot stand komt. Hun gedrag zal daarom
om niet
veranderen als hun rechtspositie grotendeels bepaald
wordt door arbeidsovereenkomsten volgens het
et burgeraarde van
lijk recht. Wij zien dan ook niet wat de meerwaarde

De vier Centrales van Overheidspersoneel,
Ambtenarencentrum, ACOP, CCOOP en CMHF
vinden dat de initiatiefwet “Normalisering
rechtspositie ambtenaren”, ingediend door de
Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA),
eenzijdig ingrijpt in de arbeidsvoorwaarden en
ontslagbescherming van ambtenaren. Het kan naar
hun mening niet zo zijn dat de bestaande
afspraken bij de overgang naar de systematiek van
het Burgerlijk Wetboek van rechtswege vervallen.
Ze willen desnoods via de rechter een overleg met
minister Spies van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel
afdwingen. De centrales laten dit weten in een
brief die door het advocatenkantoor De Brauw
Blackstone Westbroek is opgesteld. Deze brief is op
12 januari jongstleden aan de minister van BZK
gezonden. In de brief eisen de centrales binnen
twee weken na dagtekening van de brief van de
minister dat zij ingaat op de uitnodiging van
samenwerkende centrales van overheidspersoneel
om in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
(ROP) overleg te voeren over het wetsvoorstel.

Om meer te weten te komen over het wetsvoorstel van
Fatma Koser Kaya en Eddy van Hijum is het nuttig het
Tweede Kamerstuk, nummer 32550 (vergaderjaar
2011-2012) te raadplegen. In dit lijvige verslag van
31 bladzijden, geven de indieners uitvoerig antwoord
op vragen van de diverse fracties in de Tweede Kamer.
In de eerste regels tonen zij zich dankbaar voor de steun
die zij kregen van de fracties van de VVD, de PVV, het
CDA en D66. Zij hopen ook de fracties van de PvdA, de
ChristenUnie en de SGP nog te kunnen overtuigen,
omdat zij een breed draagvlak voor ´een structurele
hervorming als met het wetsvoorstel beoogd´ van
groot belang achten. Jullie zien het, al gaan de bonden
op hun kop staan, het voorstel lijkt met een ruime
meerderheid te worden aangenomen.

Dienstbaar zijn
Of je nu een arbeidscontract hebt, bezegeld met jouw
handtekening en die van je baas, of je bent eenzijdig
door een staatssecretaris benoemd, als ambtenaar doe je
je werk precies hetzelfde. Ik heb het zelf zo ervaren en
Uitgave 6 - maart 2012

betekenen.’

Het hart van de ambtelijke status
Als het wetsvoorstel is aangenomen vallen ambtenaren
btenaren
onder de voor alle werknemers geldende voorschriften,
schriften,
zoals het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidstijdenwet,
wet, de
Arbeidsomstandighedenwet en de sociale zekerheidserheidswetgeving.

“

Aanhangers van
de ambtelijke status
kunnen gerust zijn.

“

Bonden eisen overleg met minister BZK
over ambtelijke status

de eenzijdige aanstelling nog is. Met de ambtseed
eed of
belofte wordt tot uitdrukking gebracht dat de ambtenaar optreedt vanuit het besef van dienstbaarheid
heid van
het algemeen belang, en daarop kan worden aangesproken. Dáár gaat het om en de eenzijdige aanstelling
lling voegt
daar niets wezenlijks aan toe.’ En daar zijn de samenwerkende bonden het kennelijk wel een beetje mee
ee eens.
Immers, eind november 2011 schreven zij al aan
n hun
leden ‘dat een eventueel andere regeling van de
ft te
rechtspositie niet veel verandering voor u hoeft

Toch kunnen aanhangers van de ambtelijke status gerust
zijn. De Ambtenarenwet, met belangrijke bepalingen
over integriteit, beperking van grondrechten en vertrouwensfuncties, blijft namelijk van kracht. De indieners
zien deze wet echter niet als een onderdeel van de
arbeidsvoorwaarden, waarover met de vakbonden
onderhandeld zou kunnen worden. Het zijn volgens hen
publiekrechtelijke voorschriften, die niet via onderhandelingen, maar door politieke besluitvorming tot
stand komen. De Ambtenarenwet is in de visie van
mevrouw Koser Kaya en de heer Van Hijum het belangrijkste juridische instrument voor het borgen van het
bijzondere karakter van de arbeidsverhouding tussen
overheidswerkgever en ambtenaar. ‘Wij zien de ambtseed of belofte als het hart van de ambtelijke status.’
Door bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen zal
de komende tijd het aantal overheidsdienaren fors dalen,
althans dat is de bedoeling van de regering. Toch zal de
dag weer aanbreken dat nieuwe groene blaadjes zich
komen aandienen. En gelukkig, met dank aan Fatma en
Eddy, blijft het mogelijk dat zij dan de eed of de belofte
afleggen. De oudere, wijze collega zal vast niet te
beroerd zijn om hun het verhaal te vertellen van die
vlag en de schone sokken.

Jacques
van Kesteren
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Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust

Pensioenmaatregelen juist ook
nodig voor jongeren
Elke maand is op jouw loonstrook te zien dat er een ﬂink deel van het salaris naar de
afdracht van pensioen-, en AOW-premie gaat. Al met al werk je ongeveer één dag in de
week voor je oudedagsvoorziening. De uitbetaling van dit ‘uitgestelde loon’ ligt mogelijk
nog ver voor je, maar besef wel dat alle huidige pensioenontwikkelingen niet alleen maar
de gepensioneerden aangaan.

Meer informatie
vind je op
www.ncf.nl

De (zorgelijke) financiële positie van
ons pensioenfonds ABP vraagt om
extra maatregelen. De maatregelen
die de pensioenfondsen nu moeten
nemen, zijn er vooral op gericht om
te voorkomen dat de pensioenpotten in de toekomst leeg zijn. Op dit
moment hebben de pensioenfondsen meer dan genoeg geld om
de lopende uitkeringen te kunnen
betalen. Het probleem zit hem
echter in de verplichtingen voor de
lange termijn. Een pensioenfonds is
verplicht om ook de toekomstige
toezeggingen (voor de jongeren van
nu) te kapitaliseren. En voor deze
toekomstige toezegging is er
momenteel te weinig geld.
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Pensioenfondsen moeten ieder jaar
bekijken wat de samenhang is tussen
hun verplichtingen en hun vermogen. Dit wordt uitgedrukt in
de zogenaamde dekkingsgraad.
Als er onvoldoende vermogen is,
zoals nu, dan dienen er maatregelen
te worden genomen om dit aan te
vullen. Zo kan het fonds ook op
lange termijn aan zijn verplichtingen
blijven voldoen. Alle deelnemers
dienen hieraan bij te dragen.

De dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de procentuele verhouding weer tussen het
vermogen van het ABP (de bezittingen) en de nu en in de toekomst

uit te keren pensioenen (de verplichtingen). De waarde van de
verplichtingen is afhankelijk van de
stand van de rente. In Nederland is
ervoor gekozen om de pensioenverplichtingen boekhoudkundig te
waarderen op basis van de marktrente. Is de rente laag, zoals nu het
geval is, dan moet het ABP meer
geld reserveren om aan haar
verplichtingen te kunnen voldoen.
Als de rente stijgt, dan neemt deze
reservering juist af. Een pensioenfonds is dus erg afhankelijk van de
dagkoers van de rente. Als de rente
bijvoorbeeld met 1%-punt daalt, dan
nemen de verplichtingen met circa
17% toe en daalt de dekkingsgraad

met circa 12%-punt. De rekenrente,
waarvan eind 2011 is uitgegaan,
bedroeg 2,7%. De lage rente is deels
het gevolg van het monetaire beleid
vanwege de Europese schuldencrisis.

mensen langer leven, zal het ABP
langer pensioen moeten uitkeren.
Daarnaast worden pensioenfondsen
vanwege de Europese schuldencrisis
geconfronteerd met onzekerheid ten
aanzien van beleggingsrendementen.

Rekenrente of gemiddelde rente
De rekenrente voor pensioenfondsen
is een heikel punt. Waarom gebruiken
we geen andere rekenrente?
De lage marktrente van nu levert
veel pleidooien op om de pensioenverplichtingen maar te berekenen
met een hogere rente, bijvoorbeeld
op basis van een meerjarig gemiddelde. Het ABP is overigens voorstander van een middeling van de
rente over een periode van een jaar.
De toezichthouder van de pensioenfondsen, De Nederlandse Bank, gaat
hier dit jaar nog verder naar kijken.
Zelfs in de Tweede Kamer wordt hier
discussie over gevoerd. Hierbij heeft
minister Kamp overigens al aangeven dat hij een teruggang naar de
oude vaste rekenrente van 4%
onverstandig vindt.

Niet alles is te wijten aan de
rentestand
Op basis van de gemiddelde rente
over de laatste drie maanden van
2011 kwam de dekkingsgraad eind
2011 uit op 94%. Dit betekent dat
er tegenover elke € 100,- die het
ABP moet uitbetalen aan gepensioneerden, slechts € 94,- aan
vermogen beschikbaar is.

Het herstelplan
De ABP-dekkingsgraad lag in 2009
op 90%. Het ABP heeft toen bij de

toezichthouder, De Nederlandse
Bank, een herstelplan ingediend.
Hierin moest het ABP aantonen
dat zij in 5 jaar tijd weer boven
het vereiste minimum van 105%
dekkingsgraad zou uitkomen.
En binnen 15 jaar boven de 135%.
Om dit te bereiken, worden de
volgende maatregelen worden
genomen.

Wanneer vindt in principe pensioenindexatie plaats?
Dekkingsgraad

Indexatie

Lager dan 105%

Nee

Tussen 105 en 135%

Gedeeltelijk

Hoger dan 135%

Volledig (eventueel na-indexatie)

De bovenstaande indexatiestaffel heeft een onder- en een bovengrens
voor de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan is er
sprake van een dekkingstekort en wordt er niet geïndexeerd. Dat komt
omdat het ABP buffers moet aanhouden. De bovengrens van de
indexatiestaffel is 135%.
• Ligt de dekkingsgraad tussen de 105% en 135%, dan wordt in beginsel
een gedeeltelijke indexatie toegepast.
• Bij een dekkingsgraad hoger of gelijk aan 135%, vindt in beginsel
volledige indexatie plaats.
• Bij een dekkingsgraad hoger dan 135%, kan het pensioenbestuur
onder voorwaarden besluiten tot na-indexatie voor gemiste indexatie
in het verleden.

“

De lage rente,
maar ook
gestegen levensverwachting.

“

De lage dekkingsgraad is niet alleen
te wijten aan de lage rente. Ook de
gestegen levensverwachting heeft
gevolgen voor de dekkingsgraad.
De gemiddelde resterende levensverwachting van 65-plussers blijkt hoger
te zijn dan waarmee de pensioenfondsen destijds bij de premievaststelling rekening mee hielden.
Het ABP heeft de gestegen levensverwachting doorberekend in de
verplichtingen. Die verplichtingen
nemen hierdoor fors toe want als
Uitgave 6 - maart 2012
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1. Geen indexatie in 2012
Het streven is om de pensioenopbouw en de pensioenuitkering jaarlijks te verhogen met de gemiddelde
loonstijging in de overheids- en
onderwijssector. Dit heet indexatie.
Maar voor 2012 kan het ABP de
pensioenen niet indexeren vanwege
de financiële situatie van het fonds.

2. Premieverhoging in 2012 en 2013
De tijdelijke (herstel)opslag op de
pensioenpremie wordt in ieder geval
in 2012 en 2013 verhoogd van 1%
naar 3%. De verhoging gaat in per
1 april, maar wel zodanig dat de
voor 2012 en 2013 benodigde
premiestijging over de resterende
21 maanden wordt gerealiseerd.
Van deze 2% verhoging zal overigens 1/3 deel op het bordje van de
werknemer terechtkomen en 2/3
deel door de werkgever worden
betaald.

3. Eventueel korten van de
pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken per 1 april 2013
Ook het ABP zal, als de dekkingsgraad in 2012 niet verbetert, tot
korten overgaan en wel met 0,5%.
Dit gebeurt dan per 1 april 2013.
Alleen als dit jaar de toestand op
de financiële markten fors
verbetert, kan de korting nog
worden afgewend.

Wat betekent dit nu voor jou?

Angelique
Kansouh
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Als medewerker

Als gepensioneerde

Voor de werkgever

Allereerst wordt jouw pensioen
niet geïndexeerd. Daarnaast
volgt de extra 2% premieverhoging voor 2012 en 2013. Een
gemiddelde werknemer kost dit
ongeveer € 8,- extra per maand.
En voor wat betreft de premieopbouw? Het pensioen dat je tot
nu toe hebt opgebouwd wordt
dus mogelijk per 1 april 2013 ook
met 0,5% verlaagt. Uiterlijk
1 maart 2013 krijg je van ABP de
boodschap of de verlaging van
de pensioenopbouw doorgaat.

Ook hier geldt dat het pensioen
niet wordt geïndexeerd. Verder
de mogelijke verlaging van de
pensioenuitkering van 0,5% per
1 april 2013. Deze eventuele
verlaging van 0,5% betekent
voor een gemiddelde gepensioneerde (AOW + € 10.000,pensioen) ongeveer € 3,50 minder
pensioenuitkering per maand.
Uiterlijk 1 maart 2013 hoor je van
het ABP of de verlaging van de
pensioenuitkering doorgaat.

De werkgever betaalt 70% van
de pensioenpremie en draait
voor ruim 300 miljoen euro
extra inleg op.
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Als ik de parkeerplaats oprijd, herken ik een gevoel
van saamhorigheid. Het is er vol en met moeite vind
ik er een plekje. De lucht is grijs en heeft van die
onheilspellende bedoelingen waaraan kampeerders
‘s zomers een hekel hebben. Via een ruime draaideur
loop ik de grote hal binnen. Rechts van mij zitten
mensen aan tafeltjes somber voor zich uit te kijken.
Ik bestudeer een groot bord dat aan de muur hangt en
dat aangeeft in welke richting ik het moet zoeken.
Links is er een lange gang. Daar moet ik zijn en gelaten
volg ik de pijlen die de route aangeven. Op de vloer
ligt marmoleum en de muren zijn wit.

wint dan kunnen de spieren van haar kaken de
e druk
van die hoeveelheid vreugde niet verwerken, zo vermoed
ik. Die verantwoordelijkheid wil ik niet dragen en ik zal
derop zit
de prijs dus niet overhandigen. Een eindje verderop
een man de krant te lezen. Hij probeert alle ellende
ende van
de laatste 24 uur uit zijn hoofd te leren. Een onmogelijke
nmogelijke
taak, maar dat weet hij zelf nog niet.

Hoop
Uiteindelijk ben ik aan de beurt. De dermatoloog,
og, een
jonge vrouw, leest aandachtig mijn dossier. Ze iss vriendeotype van
lijk en heeft een gezond kleurtje. Ze is het prototype
iemand die met succes haar eigen smeerseltjes gebruikt.
Voor mijn aandoening is er hoop, zo zegt ze. In verband
met de medische geheimhouding noem ik geen details.
Ze geeft mij het dossier, een recept met een keur
ur aan
zalfjes, en een aantal goed bedoelde adviezen. Over zes
weken moet ik het resultaat laten zien. Ik verheug
ug mij nu
al op dat samenzijn en tevreden meld ik mij weer
er bij de
balie.

Hoera

Ellende
Ik passeer genummerde balies met de daarbij behorende
wachtkamers. Op bordjes staan de namen van verschillende inwendige organen en waaraan groot onderhoud
gepleegd moet worden. Voor zover dat nog mogelijk is
tenminste. Hart, bloedvaten, longen, nieren, lever en er
is ook een röntgenafdeling. Aan het eind van de gang,
net voorbij de gipsafdeling, is er een trap. Boven wacht
een aardige assistente aan wie ik de aanbeveling van
mijn huisarts overhandig. Zij bekijkt mij met de meewarige blik van iemand die mijn aandoening niet wil
bezitten. In de wachtkamer heerst een bedrukte
stemming en ik neem plaats naast twee oudere heren.
Zorgelijk staren zij voor zich uit. Ik vang flarden van hun
gesprek op. Griekenland, de euro, bezuinigingen, crisis,
inleveren, pensioen en langer doorwerken. Hun woorden
klinken hol en zwaar door de ruimte. Tegenover mij zit
een mevrouw met een grijs knotje in het haar. Ze heeft
een verbeten trek om haar mond terwijl ze een kruiswoordraadsel tracht op te lossen. Indien zij er iets mee

Uitgave 6 - maart 2012

Daar vind ik een andere wereld, één van vrolijkheid
kheid en
gezelligheid. De assistente heeft ondertussen ook een
nevenfunctie; zij blaast ballonnen op. Ze hebben
en
verschillende bonte kleuren en zijn voorzien van
an de
gevarieerde teksten ‘geluk gewenst’, ‘van harte’
te’ en
‘gefeliciteerd’. Haar wangen staan bol. Uit de naast
gelegen kamer klinken vrolijke stemmen en het gerinkel
van koffiekopjes. Er is ook gebak. Een andere assistente
is bezig met slingers en vlaggetjes. Gelaten wacht ik af.
Haar meewarige lachje is veranderd en lijkt nu verontschuldigend. Komt door de ballonnen, denk ik. Tenslotte
krijg ik een kaartje met daarop de datum voor een
nieuwe afspraak. Op het moment dat ik mijn jas aantrek
verstomt het geroezemoes en klinkt het nationale
volkslied dat uitsluitend wordt gezongen voor iemand
die jarig is. Ter afsluiting hoor ik in de verte nog het
hiep-er-de-piep-hoera, en dat drie maal.
Even later sta ik weer buiten. De parkeerplaats is
nagenoeg leeg en een schuchter zonnetje doet haar
best om leuk over te komen. Het wolkendek lijkt terrein
te verliezen en wil ook vertrekken naar ver gelegen
oorden. Van alle schrille tegenstellingen wint uiteindelijk
toch het goede. Dat u dat maar weet.

Peertje
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De douanewereld van Jan Timmermans

Negatieve energie is verloren
energie
Als er een wind van verandering waait, dan fabriceren sommige collega’s hoge
verdedigingswallen. Anderen bouwen juist weer in het oog springende windmolens.
Douaneman in hart en nieren Jan Timmermans uit het toeristische Brabantse vestingstadje
Heusden, is zo’n typische windmolenbouwer. Zijn adagium luidt: ‘De windrichting kunnen
we niet veranderen, maar we kunnen wél bepalen hoe de zeilen staan.’

Positieve energie
‘De grote reorganisatie van de Douane is al weer enkele
jaren achter de rug’, vertelt Jan. ‘De houtskoolschetsen
zijn bij het oud papier gegooid en de rust bij de werkvloeronderdanen is wedergekeerd. Het was een zeer
zware bevalling, maar douaneambtenaar 2.0 is geboren.
Toen de reorganisatie door de toenmalige hoogste bazin
van de Belastingdienst - Jenny Thunnissen - schriftelijk
werd aangekondigd, moest ik direct denken aan de
oneliner: het reorganiseren van het ambtelijk apparaat
is als een mes, dat je door een schaal met knikkers
heen haalt. Het zal allemaal wel meevallen met die
veranderingen, meende ik na bijna 40 jaar ervaring te
mogen opmerken. Zo is het altijd al gegaan, dus nu zeer
waarschijnlijk ook. Ik steek echter wél zodanig in elkaar,
dat ik het managementbeleid aanvaard en er vervolgens
het beste van tracht te maken. Ik vind het namelijk heel
belangrijk dat de werkprocessen optimaal zijn ingericht en
dat de klant zo snel en zo goed mogelijk geholpen kan
12

worden. Het gebeurt heel dikwijls dat je iets in eerste
instantie niet ziet, omdat het té groot is. Dus, geef
vernieuwing alsjeblieft een kans. Je moet niet zeuren
maar juist de mouwen opstropen. Daar sta ik voor en daar
haal ik mijn zelfrespect en arbeidssatisfactie uit. Helaas heb
ik geconstateerd dat je met zo’n werkhouding, zowel
onder directe collega’s als onder managers, niet altijd
vrienden maakt. Maar goed, je hoeft niet een allemansvriend te zijn. Daar kan ik goed mee leven. Sterker nog;
ik haal er positieve energie uit en kan erom lachen.
Overigens, mensen die niet eerlijk zijn of niet loyaal aan
de Dienst, mijd ik als een boer die kiespijn heeft.
Negatieve energie is verloren energie. Ik ben van mening
dat negatievelingen direct ontslagen dienen te worden.
Je speelt het spel mee óf je maakt dat je wegkomt.
Ik moet helaas constateren dat de dienstleiding doorgaans
een slappe houding etaleert richting het leger der
onwilligen. Dat beïnvloedt de sfeer op de werkvloer op
een sterk negatieve manier en dat vind ik heel treurig.’

Emotioneel
Welke karaktereigenschappen dicht je jezelf toe, Jan?
‘Oei, zal ik er een paar noemen? Ik ben plichtsgetrouw,
positiefkritisch en altijd bereid de klant én collega’s te
helpen. Onlangs stond ik bijvoorbeeld als douanevoorlichter op de Vakantiebeurs in Utrecht. Vraagt een Deense
bezoeker aan mij, hoe het in godsnaam mogelijk is dat in
Denemarken - zonder overheidsingrijpen - ‘verboden’
zeehondenbont verkocht wordt op een warenmarkt.
Na overleg met de eveneens op de beurs aanwezige vraagbaak Flora en Fauna, kon ik hem binnen tien minuten van
het juiste antwoord voorzien.

Want daar mag je
'vergunningvrij'
op wolven schieten.

“

“

Tevens wenste ik hem voor de grap een prettige vakantie
toe in zijn buurland Zweden, want daar mag je,als enige
land in de EU, ‘vergunningvrij’ op wolven schieten.
Tenminste, als ze niet huilen, want dan is het zielig.
Ook ben ik eigenwijs. Ik ga graag mijn eigen weg. Als ik
iets in mijn hoofd heb, dan is het moeilijk om mij op andere
gedachten te brengen. Je moet dan wel héle goede
argumenten op tafel gooien. Ik zeg altijd maar zo: als je in
een kudde wilt lopen, dan moet je niet zeuren dat je in
andermans poep trapt. Ik ben zonneklaar geen kuddedier.
Dat past bij mij en dat wil ik graag zo houden. Voorts ben
ik leergierig, flexibel, optimistisch en deel mijn kennis
graag met anderen. Ik doceer via www.douane-opleidingen.nl en ik heb jaren lang les gegeven op het Douane

Jan Timmermans
Leeftijd: 58 jaar.
Woonplaats: Heusden (Noord Brabant).
Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen
(Mariska en Rob).
Loopbaan: is op 1 januari 1972 als aspirant
begonnen bij de Douane (Heerlen CDP).
In 1979 deelgenomen aan het loopbaanonderzoek
en geslaagd voor hoofdassistent (groepsfunctie E).
Via de standplaatsen Heerlen, Den Bosch, Tilburg
en Goirle, nu werkzaam op de douanekantoren
Hazeldonk en Moerdijk waar ik me bezig houd met
het fysieke controleproces. Vanaf 1997 tot 2010
heeft Jan les gegeven op het Douane Opleidings
Instituut (DOI) in Elspeet. Onlangs heeft Jan zijn
40-jarige ambtsjubileum gevierd.
Hobby’s: vrachtwagenchauffeur (o.a.naar
Scandinavië), basketbal en douanetechnisch
onderwijs geven aan het bedrijfsleven.

Opleiding Instituut (DOI) in Elspeet. Alhoewel ik toen
dágen van huis was, heb ik daar mijn mooiste douanetijd
ouanetijd
doorgebracht. Het is zo’n interessant en dankbaar
ar werk.
Je haalt een ‘burger’ binnen en levert binnen vijff maanden
een goed opgeleide douane-ambtenaar af. Als ik
k aan die
tijd terugdenk, dan word ik weer emotioneel.’

Jan Timmermans met zijn vrouw Reg en kleindochter Lynn.
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Fraudeherkenning
Om de kwaliteit van de fysieke controles te verbeteren,
worden de Brabantse controleambtenaren op mijn
initiatief verplicht naar het Praktijktrainingscentrum (PTC)
in Rotterdam gestuurd om een meerdaagse training te
volgen in het herkennen van fraudegevallen. Alhoewel
diverse collega’s in eerste instantie een sceptische houding
aannemen ten aanzien van de lesstof, blijkt telkens weer
dat het enthousiasme zienderogen groeit gedurende de
lesdagen. We bootsen praktijksituaties levensecht na en
maken daarbij gebruik van de diensten van een professionele acteur. Cursisten leren onder andere hoe ze geprepareerde containers en gemanipuleerde verzegelingen
kunnen herkennen. Voorts wordt hun gesprekstechniek
bijgebracht. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een lastige
loodsbaas. Wat zijn je bevoegdheden? Maar ook: hoe
werk je veilig? Waarom dien je verder te kijken dan enkel
de controleopdracht? Hoe tel je een partij goederen?
Waarom is het belangrijk om een goed procesverbaal te
schrijven? Waarom is collegiale toetsing en feedback
vragen zo belangrijk?’

Samenwerken met de Belastingdienst
Werkt de Douane tegenwoordig ook samen met Blauw?
‘Jazeker, er wordt wel degelijk samengewerkt. Dit geschiedt
op zowel projectmatige als op collegiale basis en is in het
belang van zowel de Belastingdienst als de klant. In het
begin liep de samenwerking niet zo vlot, maar nu hebben
we elkaar besnuffeld en zijn we aan elkaar gewend.

Wortelsoep
Welke werkzaamheden verricht je? ‘Ik werk bij de Douanekantoren Hazeldonk en Moerdijk en houd me vooral bezig
met het fysieke controleproces. Feitelijk ontvangen wij,
sinds de reorganisatie, controleopdrachten van onze
collega’s uit Rotterdam, de hongerige muil van Europa.
Vervolgens gaan wij bij de klant in onze regio de goederen controleren en bemonsteren. Daarna koppelen wij de
resultaten elektronisch terug naar Rotterdam. Aanvankelijk liep het communicatieproces met onze Rotterdamse
collega’s nogal stroef. Er was sprake van wederzijds
onbegrip. Dat leidde tot veel irritaties. Wij - domme
Brabantse boeren - konden in de ogen van die hautaine
Rotterdammers niets goed doen. Omdat de dienstleiding
geen oog had voor de gerezen problemen, hebben we
zelf het initiatief genomen om wat smeerolie in de
haperende machine te gooien. Op onze uitnodiging zijn
de Rotterdamse collega’s, onder het genot van een kop
koffie en een gebakje, in onze ‘keuken’ komen kijken.
Dat is beide partijen zo goed bevallen, dat wij een poosje
daarna in Rotterdam op bezoek zijn geweest. Nu zijn er
tot ieders tevredenheid goede werkafspraken gemaakt en
op regelmatige tijdstippen worden diverse zaken gezamenlijk geëvalueerd. Ik zeg maar zo: hoewel de wortel
uit de grond getrokken dient te worden, hoeft de modder
geenszins afbreuk te doen aan de smaak van de soep.

Frank
Verweij
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Als je een omelet bakt,
dan kan dat niet zonder
eieren te breken.

“

“

Ik zeg dikwijls: als je een omelet bakt, dan kan dat niet
zonder eieren te breken. Wat betreft het benaderen van
de ‘klant’ zitten we op dit moment nog niet op één lijn.
De Belastingdienst werkt namelijk subjectgericht (de
belastingplichtige) en wij werken objectgericht. Bij ons
staan de goederen (het product) centraal. Eigenlijk zou
op basis van onder andere eenheid van beleid en
uitvoering belastingdienstbreed subjectgericht gewerkt
moeten worden. Helaas is dat op dit moment feitelijk
nog niet mogelijk, omdat de Douane grotendeels
gebonden is aan starre formele EU-regelgeving (verordeningen en richtlijnen) en de daaruit voortvloeiende
nationale wetgeving.’

Aangenaam kennis te maken

De Rijksvakbonden, dat zijn wij
Binnen de Rijksoverheid zijn verscheidene vakbonden
dagelijks bezig om de belangen van hun leden te
vertegenwoordigen. Vele vakbondsleden zijn nauw
betrokken bij hun vakbond en ze bekleden er functies
waarin ze collega’s kunnen helpen in moeilijke tijden.
Vier vakbonden, allen binnen de sector Rijk, hebben
besloten om heel nauw samen te werken onder de naam
Rijksvakbonden. Dat zijn de Nederlandse Categoriale
vakvereniging Financiën (NCF), de Justitievakbond
JUVOX, de vakorganisatie van medewerkers werkzaam
bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig
ministerie van Verkeer en Waterstaat) genaamd VPW en
de Interdepartementale vakorganisatie VCPS.

terwijl de eigen herkenbare vakorganisatie voor de
aangesloten leden behouden blijft. De aanwezige
werkorganisaties en hun deskundigen werken op deze
wijze optimaal samen. En daar profiteren leden rechtstreeks van.

De bedoeling van het samenwerken van de vakbonden
onder de naam Rijksvakbonden, is het optimaal gebruik
maken van alle voordelen die de samenwerking biedt,

Met vriendelijke groet,

VPW

VCPS

Albert van der
Smissen

Henk Aalbers

Piet Voogt

Wim Muller

Geboren: 2 februari
1965 in Haarlem.

Geboren: 21 juni 1951
in Arnhem.

Geboren: 16 april 1954
in Hoogvliet, Rotterdam.

Geboren: 26 juni 1940.

Woont: samen met
Julia, en dochters
Felicity en Moesha.

Woont: samen met
Margreet in ’s-Gravenhage.

Woont: met Joke in
Rijswijk ZH.

Woont: in Kerkrade en
is al 43 jaar gelukkig
getrouwd.

Loopbaan: vanaf 1983
diverse leuke functies
bij de Belastingdienst

Loopbaan: sinds 1975
werkzaam bij Veiligheid
& Justitie.

Loopbaan: Rijkswaterstaat sinds augustus
1971.

Loopbaan: van 1968 2001 management ABP.
Nu gepensioneerd.

Staat voor: korte lijnen,
persoonlijke bereikbaarheid en realiseerbare visies.

Staat voor: elkaar
begrijpen en samen
doen.

Staat voor: deskundige
advisering, persoonlijke
benadering, openheid
en respect.

Staat voor: Al weëds-te
zoeë aod wie ing kouw,
doe liers nog ummer
dertsouw. ‘Je bent
nooit te oud om iets te
leren.’

Aantal leden: 6.000
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Aantal leden: Juvox
heeft ruim 3.400 leden.
Er kunnen nog nieuwe
leden bij.

vakbonden.nl

De voorzitters van de vakbonden

Juvox

Juvox is: nieuw en
heeft zich aangepast
aan de tijd. Past bij
modern denken voor nu
en in de toekomst.

www.rijks-

Wat zeker niet wordt gewijzigd is de manier waarop de
genoemde vakorganisaties hun ondersteuning aan de
leden uitvoeren. Het huidige hoge niveau waarbij de
deskundigheid van de vakbondsbestuurders onverkort
wordt gebruikt, blijft gehandhaafd. Kortom, door deze
samenwerking neemt de kwaliteit van de dienstverlening
nog verder toe.

NCF

De NCF is: een warme
bond die groot is
geworden door dichtbij
haar leden te blijven.

Kijk eens op

De VPW is: een bond
die zeer betrokken is
bij haar leden, die sterk
is in IB-zaken en haar
leden verdedigt en
helpt waar dat nodig is
Aantal leden: 1.350

De VCPS is: een
vakorganisatie die pal
staat voor de belangen
van haar leden.
Aantal leden: 1.100
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Laat het niet gebeuren

Van aanmaning tot loonbeslag
Meer informatie?
Kijk op www.
personeelsfonds.nl

Natuurlijk kunnen we allemaal wel eens vergeten om een rekening te betalen. Er volgt
dan na verloop van enige tijd een brief met een doorgaans vriendelijke herinnering,
omdat de afzender jou toch nog wel graag als klant wil behouden. Betaal je alsnog, dan is
de zaak daarmee afgedaan. Maar betaal je niet, omdat jou op dat moment de middelen
ontbreken, probeer dan zo snel mogelijk een betalingsregeling te treffen. Overigens,
ontevredenheid over een aankoop of geleverde dienst kan natuurlijk in combinatie
met betalingsonmacht voorkomen, maar dat is geen juridisch argument om niet aan je
betalingsverplichting te voldoen.

Executoriale titel
In het algemeen zal na een tweede
herinnering, als betaling of enige
reactie achterwege blijft, de
invordering in handen worden
gegeven van een incassobureau.
Dit is een particuliere onderneming
die zich in opdracht van derden
bezighoudt met het innen van
vorderingen.

Een incassobureau heeft
geen wettelijke
en/of juridische
bevoegdheid.

“

“

Hoewel het veelal wat formele
taalgebruik anders doet vermoeden,
is het goed om te weten dat een
incassobureau geen enkele wettelijke en/of juridische bevoegdheid
heeft. Het incassobureau kan dus
geen dwangmaatregelen in de vorm
beslaglegging op loon en/of
16

banktegoeden treffen. Het zal
duidelijk zijn dat ze dus ook niet de
bevoegdheid heeft om de werkgever
of de bank te verplichten om informatie te verstrekken. De bonafide
bureaus, dat zijn de bureaus die zijn
aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Incasso ondernemingen (NVI), zullen vaak proberen om
met jou een betalingsregeling te
treffen. Je moet er dan echter wel
op bedacht zijn dat door de incassokosten die voor jouw rekening komen,
het te betalen bedrag uiteindelijk
behoorlijk oploopt. Heeft ook de
bemoeienis van het incassobureau
voor de schuldeiser niet het beoogde
resultaat opgeleverd (betaling van
zijn factuur), dan zal de zaak naar
alle waarschijnlijkheid aanhangig
worden gemaakt bij de rechter.

Je ontvangt
na verloop van
enige tijd een
dagvaarding.

“

“

Je ontvangt dan na verloop van
enige tijd een dagvaarding. Dit is
een officieel document waarin staat
dat de schuldeiser een rechtszaak is
begonnen. Tevens staat in de
dagvaarding dat je wordt opgeroepen voor de rechtszitting.
Je krijgt dan de gelegenheid om de
zaak toe te lichten. De rechter zal
vervolgens onderzoeken of de
vordering rechtmatig is en of je in
voldoende mate op het niet nakomen van de betalingsverplichting
bent gewezen. Stelt de rechter de
schuldeiser in het gelijk (de vordering wordt toegewezen) en je
betaalt alsnog binnen de in het
vonnis aangegeven termijn, dan is
de zaak daarmee afgehandeld.
Zo niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen
van beslag. Het vonnis van de rechter
verschaft de deurwaarder immers,
zoals dat in juridische termen heet,
een executoriale titel. In veel gevallen zal dat een loonbeslag zijn.
Het loonbeslag wordt door de
gerechtsdeurwaarder neergelegd
bij de werkgever of uitkeringsinstantie.
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Maak het bespreekbaar
De werkgever of de uitkeringsinstantie is wettelijk verplicht om zijn
medewerking te verlenen en de in
het deurwaardersexploot gevorderde bedragen op het loon
(hiertoe behoren ook bonussen en
een dertiende maand) of de uitkering in te houden en af te dragen.
Er geldt een zogenaamde beslagvrije
voet (90% van de bijstandsnorm).
Dit bedrag is vrijgesteld van beslaglegging.
Het loonbeslag is voor iedere
werknemer, maar in het bijzonder
voor ons, gelet op de ambtelijke
status, een ongewenst traject. In het
voorgaande is aangegeven hoe het
traject van aanmaning tot loonbeslag verloopt, wanneer je niet aan je
betalingsverplichtingen voldoet.

Het zal duidelijk zijn dat je beter niet
in dit traject kunt belanden. Zijn er
financiële problemen of dreigen
deze te ontstaan, wacht dan niet af.
Maak het bespreekbaar en besef dat
het vragen om hulp geen schande is.
De bedrijfsmaatschappelijk werker
en/of de Stichting Personeelsfonds
van het Ministerie van Financiën
kunnen je in veel gevallen helpen.
De gesprekken die met je met hen
voert, zijn uiteraard vertrouwelijk.

Joop
Hupkes
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Top of ﬂop?

Klantmanagement Nieuwe Stijl
De afdeling klantenservice is tegenwoordig hét visitekaartje van een bedrijf. Een goede
inrichting van dit proces, zal leiden tot tevreden klanten. Als een bedrijf niet goed en niet
klantvriendelijk met zijn klanten omgaat, dan zal dit een enorme ergernis geven. Enige tijd
geleden werd Nederland hierover op komische wijze wakker geschud door Youp van ’t Hek.
In niet mis te verstane bewoording uitte hij zijn kritiek over de helpdesk van T-Mobile. Hij
beschreef de bijna Kafkaiaanse taferelen, die zijn zoon moest ondergaan in het doolhof van
de klantenservice van T-Mobile. Wekenlang werd die arme jongen van het kastje naar de
muur gestuurd, totdat zijn komische pa er zich mee ging bemoeien.

Klantenservice is dus een discipline die uiterst serieus
moet worden uitgevoerd. Deze regel geldt ook voor de
Douane. In 2010 hebben medewerkers van het landelijk
kantoor Douane, de nota Klant ABC opnieuw tegen het
licht gehouden. Hieruit ontstond het project Herinrichting klantmanagement; een eigentijdse visie op
modern klantmanagement. Bondig is reuze benieuwd
hoe dit project is geland binnen de Douane.

het toezicht centraal staat.’ Dit staat te lezen in het
dossier Klantmanagement, van Visie naar werkbare
praktijk. Om deze status te bereiken, was het noodzakelijk om het huidige proces van het klantmanagement
te herzien en in een nieuw en voor de klanten toegankelijk jasje te steken. Het landelijke kantoor Douane
ging in 2010 aan de slag met de nota Klant ABC.
De letters ABC verwijzen in dit verband niet naar de
eerste drie letters van het alfabet, maar hebben een
relatie met de beginletters van de drie speerpunten
waarop de nota werd gebaseerd. Actueel, Beter en
Coherent. Uit de resultaten van het eerder uitgevoerde
onderzoek bleek vooral dat de ‘C’ (van coherentie =
samenhang) in de praktijk slecht werkte. Zowel de
klantbehandeling als de kennis over klanten bleek erg
versnipperd te zijn. Menig klant bewandelde dan ook
flinke afstanden tussen het spreekwoordelijke kastje en
de muur. Bovendien was er geen eenduidig systeem om
de gegevens en kennis van de klanten op een toegankelijke manier vast te leggen. Er werd gebruik
gemaakt van (te veel) verschillende systemen. Hierdoor
bleek het haast onmogelijk om de klant duidelijk en
eenduidig in beeld te krijgen. Kortom, de roep om een
nieuwe aanpak van het klantmanagement werd met
voortschrijdende inzicht, dan ook steeds luider.

Van visie naar werkbare praktijk
‘Het Moderne Toezicht Douane (MTD) gaat uit van een
klantmanager, die op een pro-actieve en dienstverlenende wijze bezig is met het opbouwen, onderhouden
en uitbouwen van een relatie, waarbij de klant binnen

Twee pijlers
Om het project Herinrichting Klantmanagement in te
kaderen werd ervoor gekozen om twee duidelijke pijlers
naar voren te schuiven; eenheid van beleid en de klant

Regie op
toezicht

Klantbeeld

Klant

Klantloket

18

centraal. Deze pijlers werden het uitgangspunt voor de
klantbehandeling op alle regiokantoren. Zo werd er
voorkomen dat klanten op verschillende regio’s, ongelijk
werden behandeld. Voor de centrale Douane-organisatie
bood dit tevens een uitgelezen mogelijkheid om het
toezicht centraal rond haar klanten te organiseren.
Vanaf dat moment gaat er gewerkt worden met één
aanspreekpunt voor het bedrijfsleven; het zogenaamde
one-stop-system. Ook wordt het ABC’tje van de nota
uitgebreid met de ‘D’ van Dienstverlening en een
‘E–kwadraat’ van Extern en Efficiënt. Om in alle vrijheid
te kunnen experimenteren met Het klantmanagement
nieuwe stijl, worden er drie pilot-locaties aangewezen;
Eindhoven, Nijmegen en Schiphol Cargo. Doel?
Het verbeteren van het bestaande proces en bijdragen
aan de vernieuwing van het klantmanagement. In de
praktijk betekent dit dat de clusters klantmanagement,
klantloket, klantbeeld en klantregie aan de slag gaan
met de issues die uit de nota Klant ABC naar voren zijn
gekomen. In Eindhoven zijn de activiteiten met name
geconcentreerd rond het thema ‘klantloket’. Dit betekent
voor het bedrijfsleven, dat zij voortaan met al hun
vragen nog maar één telefoonnummer in de regio
hoeven te bellen. In het verleden kon een klant zijn vraag
alleen maar stellen bij de klantcoördinator in de regio.
Dit leidde bij afwezigheid van hem of haar tot vervelende problemen. Er was immers niemand anders die deze
rol kon overnemen.

Dat gaf ergernis en
onvrede bij de klant.

“

“

Dat gaf ergernis en onvrede bij de klant. Tegenwoordig is
dit anders. Op het Single Point of Contact (SPOC) staan
nu meerdere loketmedewerkers klaar om op alle vragen
van de klant een adequaat antwoord te geven.

Mistige horizon?
Om eens uit te vinden hoe klantvriendelijk en bereikbaar
het klantloket in Eindhoven is, besluit ik het regionale
SPOC-team maar eens te bellen. De lang voorspelde
‘horror-winter’ nodigt immers niet uit voor een bezoek
ter plaatse. Terwijl ik het nummer van het klantloket in
Eindhoven intoets, zie ik door een raam van het douanekantoor Schiphol een groep wintervogels op weg naar
het warme Zuiden voorbij trekken. Denkend aan de zoon
van Youp, stel ik mij er al onbewust op in, dat ik deze
vogels nog lang boven de mistige horizon zal kunnen
blijven volgen, voordat er zal worden opgenomen.

Al na één keer overgaan,
word ik enthousiast.

“

“

Dat blijkt een misvatting. Al na één keer overgaan,
word ik enthousiast te woord gestaan door Jan de Vries.
Hij vertelt mij dat er inmiddels ongeveer 25 medewerkers
Uitgave 6 - maart 2012

Jan de Vries van het SPOC Eindhoven.

werken bij het klantloket in Eindhoven. ‘We zijn in
januari 2010 begonnen in een haast leegstaand kantoortje. Alles moest nog worden ingericht en opgebouwd.
Nu, twee jaar later, is het loket iedere dag telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Bijna iedere klantvraag
kan meteen door de loketmedewerkers worden beantwoord. Mocht er een vraag niet meteen beantwoord
kunnen worden, dan wordt deze uitgezet in het Klant
Relatie Management systeem (KRM). Beantwoording van
de vraag volgt dan op een later moment. Veel bedrijven
zijn positief over de verbeterde bereikbaarheid én het
verbeterde klantcontact. En ook de medewerkers zelf zijn
enthousiast.’

Speciﬁeke kwaliteiten
Op de derde etage van het grauwe gebouw aan de
Handelskade op Schiphol, zijn ongeveer zestig medewerkers klantmanagement neergestreken. Ook hier moest
alles van nul af aan worden opgebouwd. De pilot op
Schiphol Cargo heeft volgens Josje van der Tonnekreek
(CMT Klantmanagement) alles te maken met samenwerken. ‘Samen creëren we een nieuwe werkomgeving.
De lijnen zijn bij ons kort en medewerkers hebben alle
ruimte om te kunnen netwerken. Daarnaast praten we
veel over het veranderingsproces MTD en het nieuwe
Horizontale Toezicht binnen de Douane.’ Josje vertelt dat
er iedere maandagmorgen tijd en ruimte is voor een
‘Keek op de Week’. ‘Op deze manier kunnen we onder
meer de specifieke klussen toebedelen aan de verschillende typen klantmanagers. Met de komst van de
AEO-certificering en het Horizontaal Toezicht wordt er,
meer dan voorheen, gekeken naar de specifieke kwaliteiten van een klantmanager. Een ‘bijter’ wordt ingezet
voor bedrijven waar flink achteraan gezeten moet
worden. Een ‘hoeder’ wordt ingezet voor klussen die
juist meer samenwerking en onderhandeling met de
klant vragen.’
Zowel in Eindhoven als op Schiphol, zijn de medewerkers
en de klanten enthousiast over de nieuwe weg die het
klantmanagement is ingeslagen. Het lijkt er dan ook
steeds meer op, dat het project Herinrichting klantmanagement een succes gaat worden. Nog even en dan
kunnen we de zoon van Youp van ’t Hek uitnodigen voor
een testrondje.

Peter van
Diepen
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Ook NCF

Claudia Voll
Paspoort
Naam: Claudia Voll
Opleiding: Havo, Middle Management
Loopbaan: Vanaf 1 april 1996 werk ik bij de Belastingdienst. Op dit moment werk ik in de aanslagregeling
inkomstenbelasting.
Privé: Ik woon samen met mijn vriend en met mijn
zoon van twaalf.

Een inbreker haalt je huis leeg.
Welk persoonlijk voorwerp hoop je
dat er achterblijft en waarom?
Het fotoalbum van mijn zoon. Dat is
van een onvervangbaar emotionele
waarde.
Hoe lang heb je vandaag voor de
spiegel gestaan?
Een minuut of twintig heb ik altijd
wel nodig.
Met welke vreemde zou je een
nachtje willen doorbrengen in het
Amstel Hotel?
Met David Beckham. Hij doet me
denken aan een vroegere Engelse
vriend.
Welke jeugdliefde wil je terugzien?
Mijn jeugdliefde loop ik nog
regelmatig tegen het lijf. Hij is de
vader van mijn zoon en zodoende
zien wij elkaar nog regelmatig.
Wat is je grootste dagelijkse ergernis?
Mensen die zeuren over nutteloze
dingen.
Welk sprookjesfiguur zou je willen
zijn en waarom?
Tinkerbell. Ze is schattig, klein en
mooi. Gelukkig ben ik niet, zoals zij,
jaloers aangelegd.
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Waar ben je het allerbangst voor?
Dat mijn zoon iets naars overkomt.
Wat wil je bereiken en waar zie je
jezelf staan over 5 jaar?
Ik zie mezelf, samen met mijn zoon
en mijn man een gelukkig leven
leiden.
Heb je een piercing of een tattoo?
Ik heb één piercing, maar (nog) geen
tattoo. Ik denk erover om een tattoo
van een Chinese draak te laten
zetten. Dat is mijn teken uit de
Chinese dierenriem. Als ik geld over
heb, dan laat ik zo’n tattoo zetten.
Wat doe je in je vrije tijd/weekend?
Ik ga graag uit eten, naar de film of
naar een musical. Of andere uitjes,
zolang het maar leuke dingen zijn.
Wat was je persoonlijk hoogtepunt
van de afgelopen tijd?
Lopen over de Chinese muur.
Op foto’s of op televisie ziet het er
al indrukwekkend uit, maar als je
er voor of op staat is het echt een
immens bouwwerk. Het is niet voor
niets dat het vanuit de ruimte
zichtbaar is.
Wat is je levensmotto?
Geniet niet met mate.

Ze zeggen?
Dat geld niet gelukkig maakt, maar
het is wel makkelijk als je het hebt.
Maar als je het hebt, dan doe je er
vaak niets mee en als je het uitgeeft,
dan ben je het kwijt.
Favoriete muziek, TV programma,
eten, vakantieland en krant?
Phil Collins, Homeland, Japans,
Turkije, Metro.
Favoriete dag van de week?
Zondag. Dan kan ik lekker een
beetje lui doen.
Waar of waaraan wil je (al je) geld
uitgeven?
Aan vakanties. Op mijn lijstje staat
nog het brengen van een bezoek
aan Hawaï, Las Vegas, Tibet, ZuidAfrika, Vietnam en Israel.
Welke normen en waarden zijn voor
jou belangrijk?
Toon eerbied en respect naar elkaar.
Wat mis je het meest als je op
vakantie bent?
Mijn bankje.
Wat is het eerste dat je doet als je
thuiskomt na een vakantie?
Naar de wc gaan.

Toelichting op ledenraden

Ledenraad en Algemene
Vergadering (AV)
Van 19 t/m 23 maart 2012 organiseert de NCF weer diverse Ledenraden, verspreid over het
hele land. Deze zijn bedoeld ter voorbereiding op de AV van 19 april 2012. Ter voorbereiding
op het bezoeken van zo’n ledenraad, kan je de vergaderset voor de AV opvragen via
ncf@ncfned.nl. Je krijgt de stukken per e-mail op je huisadres. De ﬁnanciële jaarstukken
en begrotingen liggen voor iedereen ter inzage in de Ledenraad. Regioconsulenten en
kaderleden van de input- en afstemmingsvergaderingen hoeven niet te reageren. Zij krijgen
de AV-vergaderset per e-mail uitgereikt. Ereleden krijgen deze naar hun huisadres gestuurd.
Ieder lid is natuurlijk van harte welkom in de Ledenraad
om zich te laten informeren over tal van onderwerpen,
maar ook om zijn of haar zegje te doen over het
gevoerde beleid in 2011 en over het beleid van 2012 en
verder. De Ledenraden worden voorgezeten door de
regioconsulent in je NCF-regio.

Wat wordt er (tenminste) besproken in de
Ledenraad?
• Verslag Ledenraad 2011;
• Eventuele (statutaire) voorstellen;
• Agenda AV 19 april 2012;
• Wijziging statuten & huishoudelijk reglement;
• Verkiezing en mandatering vijf afgevaardigden AV;
• Financiële zaken (inclusief begrotingen);
• Bestuursverkiezingen.

Welke ledenraad kan ik als lid bezoeken?
Omdat de verdeling van leden volledig is afgestemd op
een combinatie van (Belastingdienst) regio’s, is het
mogelijk dat je niet precies weet welke Ledenraad je
moet of mag bezoeken. Uiteraard ben je welkom in je
eigen regio. Mocht deze bijeenkomst te ver uit de buurt
liggen van je woon- of standplaats, dan kan je ook
kiezen om naar een andere regio te gaan die dichter
bij je in de buurt wordt gehouden. Als je die andere
Ledenraad bezoekt, geef dit dan duidelijk aan op de
ter plaatse aanwezige presentielijst. De regioconsulent
kan hier dan waar nodig rekening mee houden en
zal relevante zaken doorgeven aan zijn collega in je
eigen regio.

Moet ik me aanmelden voor een Ledenraad?
Aangezien drie ledenraden worden georganiseerd in
gebouwen van de Belastingdienst, kan het zijn dat dit
een ander gebouw is dan waar je normaliter werkzaam
bent. Om iedereen te kunnen registreren, is het de
bedoeling dat je je vooraf aanmeldt via de genoemde
regioconsulent. Neem ook je belastingpas mee.

Heb ik stemrecht?
Ja, dat heb je! Iedere Ledenraad behandelt de hele
agenda van de AV, waarbij alle in de Ledenraad
aanwezige leden over bepaalde agendapunten kunnen
of moeten stemmen. Hier kan je dus je invloed
uitoefenen, voorstellen indienen en je stem uitbrengen.
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Vervolgens kiest de Ledenraad uit haar midden vijf
afgevaardigden voor de AV die - in geval van stemming
in die AV - je stem en regio vertegenwoordigen en dan
aangeven of je regio bijvoorbeeld voor of tegen was.
De stemverhouding in de AV is overigens gebaseerd op
het aantal leden per NCF-regio. De regioconsulent heeft
hiervan een actueel overzicht.
Bestuur NCF

Bestuursverkiezing
In de Algemene Vergadering (AV) van 19 april 2012
zijn - conform het door het bestuur vastgestelde
rooster van aftreden - per 20 april 2012 aftredend:
• Penningmeester - Wim Zijlstra
• Algemeen bestuurslid - Jos Voortman
• Algemeen bestuurslid - Tom Geelhoed
In de bestuursvergadering van 15 december 2011
heeft Wim Zijlstra aangegeven niet herkiesbaar te
zijn op 19 april 2012.
Verkiesbaar op 19 april 2012 is Edwin Janssens als
algemeen bestuurslid.
Verkiesbaar op 19 april 2012 is Tom Geelhoed in de
functie van penningmeester.
Herkiesbaar op 19 april 2012 is Jos Voortman als
algemeen bestuurslid.
Edwin Janssens, Thomas Geelhoed en Jos Voortman
worden unaniem voorgedragen door het bestuur,
in vergadering bijeen op 15 december 2011.
Het bestuur doet hierop unaniem de voordracht
aan de AV van 19 april 2012 om hen alle drie te
(her)benoemen:
• De heer Th.Th.J. Geelhoed in de functie van
penningmeester;
• De heer H.E.J.M. Janssens als algemeen
bestuurslid;
• De heer J.C.B. Voortman als algemeen
bestuurslid.
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Agenda Ledenraden

Uitnodiging 15e Algemene Vergadering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Donderdag 19 april 2012 in de Deventer Schouwburg,
Leeuwenburg 2, Deventer. Kom met het OV, het is
recht tegenover het NS-station. Valt de keuze toch
op de auto, dan graag carpoolen. Parkeren kan het
beste in Centrumgarage, Op de Keizer 1 (inrijkaart na
afloop bij de NCF om te ruilen voor een uitrijkaart).

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Verslag Ledenraadvergadering 2011
Beleidsvoorstellen
Statutaire voorstellen
Agenda Algemene Vergadering 19-04-2012
Bestuursverkiezing
Afvaardiging naar AV
Mandatering voor afvaardiging naar AV
Financiële stukken
Stand van zaken CAO
Rondvraag
Sluiting

Aanmelden voor de Ledenraden
Aanmelden voor de Ledenraad moet per e-mail via
ncf@ncfned.nl onder vermelding van datum,
locatie en je regio/eenheid.

Aanmelden voor de Algemene Vergadering
Aanmelden voor de Algemene Vergadering is
verplicht. Dit kan via de link: www.ncf.nl/index.php/
aanmelden-AV-19-april-2012

Agenda Algemene Vergadering 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening
a. Mededelingen, b. Vaststelling agenda
Jaarrede en mogelijkheid hierop te reageren
Verslag Algemene Vergadering 21 april 2011
Jaarverslag 2011
Financieel jaarverslag en rekening en
verantwoording 2011
Verslag kascontrolecommissie 2011
Gewijzigde begroting 2012
Begroting 2013
Benoeming kascontrolecommissie 2012
(Statutaire) voorstellen uit ledenraden
Verantwoording bestuursbeleid 2011
Jaarplan 2012
Wijzing statuten & huishoudelijk reglement
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

Vergaderschema ledenraden 2012
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Regio

Regio/eenheid

Regioconsultant

Datum

Tijdstip

Locatie

1 en
6

B/Noord
B/Oost
B/Randmeren
B/Rivierenland
B/Douane Noord

Henk Meulman

20 maart

10.00 - 13.30

Spier
A28 van der Valk
hotel SpierDwingelo
Oude Postweg 8

3,
4,
5,
8 en
9

B/Holland-Midden
B/Haaglanden
B/Rijnmond
Landelijke Diensten
B/Douane
Rotterdam
B/Douane Zuid

Frans Dirkx

21 maart

10.00 - 15.00

Roosendaal
Mill Hillplein 1
Zaal 2.24

4 en
9

B/Zuidwest
B/Oost Brabant
B/Limburg
B/Douane Zuid

Arthur van Irsen

22 maart

10.00 - 14.00

Venlo
Hogeweg 85
Zaal S30b

2,
5 en
7

B/Holland Noord
B/Amsterdam
B/Utrecht Gooi
Landelijke Diensten
B/Douane West

Momodou Danso

23 maart

12.30 - 15.30

Apeldoorn
Stationsplein 50
Zaal D.108

Goed om te weten

Voorgenomen wijzigingen
AOW-pensioen

Colofon
Hoofdredactie
Hans Stoutjesdijk
en Piet van
Sintmaartensdijk
Redactie
Jacques van
Kesteren,
Joop Hupkes,
Gerard
Pereboom,
Arjan van
der Stelt,
Frank Verweij
en Peter van
Diepen
Eindredactie
Hans
Stoutjesdijk
Fotografie
Frenk Breuer,
en Dick Klok

Vanaf 1 april 2012 wordt de ingangsdatum voor het
AOW-pensioen aangepast naar de dag dat iemand
werkelijk 65 jaar wordt. Voorheen was de ingangsdatum
de eerste dag in de maand waarin je 65 wordt. Dus, hoe
later in de maand je jarig bent, hoe meer geld je dat
scheelt.
Het AOW-pensioen gaat vanaf 2013 tot en met 2028 met
0,6% per jaar omhoog. Inmiddels is door het indienen van
de wijzigingsnota het ingangsjaar van deze stijging alweer
met 1 jaar uitgesteld.
De AOW-leeftijd gaat gekoppeld worden aan de levensverwachting.
Het kabinet wil de AOW-leeftijd in 2020 verhogen van
65 naar 66 jaar. Naar verwachting gaat de AOW-leeftijd in
2025 verder omhoog naar 67 jaar. Werknemers die toch op
hun 65ste willen stoppen met werken, krijgen hun verdere
leven een 6,5% lager netto AOW-pensioen uitgekeerd.
In 1957 stonden er voor iedere AOW’er, zes werkenden.
Nu staan er tegenover elke AOW’er vier werkenden. In
2040 is dat gedaald tot twee werkenden. Dit betekent dat
de kosten door minder mensen moeten worden opgebracht, terwijl de kosten van de AOW naar verwachting
oplopen van dertig miljard euro nu, tot ongeveer vijftig
miljard euro in 2040.
Per 2013 bestaat er voor werknemers de mogelijkheid om
het AOW-pensioen flexibel op te nemen. Zo kun je
bijvoorbeeld besluiten om met een deeltijdpercentage van
40% de AOW in te gaan. Wie eerder stopt (en ook eerder
AOW aanvraagt), ontvangt minder AOW. Wie later stopt
Uitgave 6 - maart 2012

(en daardoor ook later gebruikmaakt van de AOW),
ontvangt meer AOW.

Vormgeving en
opmaak
Digidee

Deze en andere feiten kun je nalezen in ‘De nota van
wijziging Wet Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging
AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’. Deze kun je
vinden op de site www.rijksoverheid.nl. De verwachting is
dat het wetsvoorstel in februari 2012 in de Tweede Kamer
zal worden behandeld. Als de Tweede Kamer het voorstel
aanneemt, dan wordt het vervolgens getoetst door de
Eerste Kamer. Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel
heeft geaccordeerd, volgt er een publicatie in de Staatscourant en is de Wet definitief. Het is mogelijk dat er zich
tijdens dit traject nog wijzigingen zullen voordoen. Wij
houden jullie hiervan op de hoogte.

Ontwerpstudio,
Enschede
Druk
DeltaHage,
Den Haag
E-mail redactie
Heb je vragen
of opmerkingen
over Bondig?
Mail dan naar
redactie@
ncfned.nl

Deze en andere feiten kun je nalezen in ‘De nota
van wijziging Wet Verhoging pensioenleeftijd,
extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’. Deze kun je vinden op de site
www.rijksoverheid.nl. De verwachting is dat het
wetsvoorstel in februari 2012 in de Tweede Kamer
zal worden behandeld. Als de Tweede Kamer het
voorstel aanneemt, dan wordt het vervolgens
getoetst door de Eerste Kamer. Zodra de Eerste
Kamer het wetsvoorstel heeft geaccordeerd,
volgt er een publicatie in de Staatscourant en is
de Wet definitief. Het is mogelijk dat er zich
tijdens dit traject nog wijzigingen zullen voordoen.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Verschijnt
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ISSN: 2211-8624
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NCF behartigt: collectief en individueel

Word lid en proﬁteer van de voordelen
De voordelen van de NCF
• Laagste contributie;
• Moderne vakvereniging en staat open voor frisse ideeën;
• De NCF is er altijd, ook op de werkvloer.
Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie
maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de
voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging
en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncf.nl

Contributie
Salaris in € Inhouding in €
0.000 t/m 1.250
6,00
1.251 t/m 1.500
6,75
1.501 t/m 1.650
7,10
1.651 t/m 1.800
7,85
1.801 t/m 2.000
8,60
2.001 t/m 2.250
9,40

Salaris in € Inhouding in €
2.251 t/m 2.500
10,20
2.501 t/m 2.750
10,25
2.751 t/m 3.000
10,30
3.001 t/m 3.250
10,40
3.251 en hoger
10,50
Gepensioneerde leden 4,60

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

m/v

Roepnaam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Adres:

Regio/onderdeel:

Postcode/woonplaats:

Kantoor:

SAP Personeelsnummer:

E-mail privé:

E-mail adres in Lotus:

@belastingdienst.nl

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

Handtekening:

Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.

te zullen nakomen en

verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel
waar hij/zij werkzaam is.
Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoordnummer 10505, 2300 VL Leiden, of stuur de bon via de fax naar 010 - 210 01 17.
Aanmelden via www.ncf.nl kan natuurlijk ook!
Je kunt hieronder aangeven door wie je bent aangemeld. Een wervingspremie van € 10,- zullen we aan deze persoon overmaken. Je kunt er ook voor
kiezen om een goed doel op te geven. Dan doneren wij daar namens jou € 10,- aan.
Naam:

Woonplaats:

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

