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Het echte verhaal
Al in 2003 waarschuwde de Algemene 
Rekenkamer: ‘De Algemene Rekenkamer 
kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat de rijksdienst zucht onder een veel te 
grote beleidslast.’

Ontdek de waarde van Nederland
Ruim twee jaar is er intensief gewerkt aan 
de grondige verbouwing van het Belasting 
& Douane Museum. Het vernieuwde 
museum heeft inmiddels een ware 
gedaantewisseling ondergaan.

Wie het weet, mag het zeggen
De medezeggenschapsconferentie 2014 met 
het thema ‘Participatie van medewerkers in 
organisatievraagstukken’ is onlangs gehouden: 
"Wat zijn mogelijkheden om mee te denken 
en invloed uit te oefenen op de organisatie?"
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Interview Piet van Andel
'Nog voor ik het goed en wel besef, heeft 
hij al rekening gehouden met ons beider 
belang en voordat we plaats nemen, wil 
Piet al weten wat ik zoal heb gedaan binnen 
de Belastingdienst. Dat belooft wat.'
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De bond is onafhankelijk, zonder 
binding met een bepaalde geestelijke 
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politieke overtuiging van zijn leden.
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Van de voorzitter

Als het water je tot aan 
de lippen staat

Minister Blok laat ons al jarenlang zwemmen en als het 
moet, geloof mij maar, ook verdrinken. Hij maakt er een 
zooitje van. Na talloze gesprekken en nul biedingen van 
zijn kant weigert hij nu óók nog de besteding van de 
premievrijval (0,8%), zoals overeengekomen in het 
toenmalige onderhandelaarsakkoord wijziging ABP 
pensioenregeling, per 1 januari 2015 aan ons uit te 
betalen. Eén en ander ondanks de gemaakte afspraak in 
het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, waar ook Blok 
zich aan te conformeren heeft. Blijkbaar staat Blok boven 
de wet, want een overeenkomst die hij sluit legt hij 
gewoon naast zich neer.

Het wordt tijd, nee HOOG TIJD om met zijn allen daar 
verandering in te brengen. Op verschillende locaties in het 
land gaan we samen met andere vakbonden, poortacties 
houden. We zijn al gestart en komen veel mensen tegen 
die het met ons eens zijn. Natuurlijk maken wij met een 

man of wat geen indruk op Blok, want die heeft maar één 
doel; zo min mogelijk waardering geven aan medewerkers 
in de rijkssector.

Het wordt winter en de temperatuur daalt, dus tijd voor 
een warm gesprek. Kom langs bij onze poortacties en pak 
die tijd voor een praatje met mij en mijn collega’s. Geloof 
me, het is koud als je om half zeven ’s ochtends buiten 
voor een kantoor staat, maar het voelt nog veel kouder als 
jullie niet bij ons komen staan. Alleen samen, kunnen we 
wat bereiken, alleen bereiken we niks. Sluit je aan, dan 
schuiven we samen dit ‘Blok’ beton aan de kant.

Belastingservice
In de loop van volgend jaar ontvang je weer de 
uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen. 
Misschien zie jij er tegen op om je aangifte 
Inkomstenbelasting 2014 in te moeten vullen. 
Geen nood. Ook hier schiet de NCF je te hulp. 
Carel Loman staat klaar om je met raad en daad 
bij te staan. Carel is bereikbaar op het telefoon-
nummer 088 - 153 06 45 of via het e-mailadres 
ca.loman@belastingdienst.nl. Op vrijdag is Carel 
niet aanwezig op kantoor. 

PMA bonus
Ben je in 2014 via PMA verzekerd, dan kun je tot 
31 december 2014 aanspraak maken op de PMA- 
bonus. Surf naar www.pmabonus.nl en vraag je 
bonus aan. Hoe? Vul je verzekerdennummer (is polis-
nummer zonder voorloop nul) en je geboortedatum 
in. Daarna klik je ‘uw bonus’ aan en PMA doet de rest.

Kerstreces
Het bondskantoor is gesloten van 22 december 2014 
tot en met 4 januari 2015. Ingesproken berichten en 
e-mails worden vanaf 5 januari 2015 uitgelezen, be-
antwoord of doorgezet naar een behandelfunctionaris. 

Voor dringende zaken die je rechtspositie betreffen 
kun je in contact treden met een individuele 
belangenbehartiger (zie de website voor namen en 
telefoonnummers) of advocatenkantoor Dijkgraaf 
(010 - 410 16 58, optie 1)

Nieuwe ledenwerfactie
In 2015 houdt de NCF een nieuwe ledenwerfactie. 
De bonus 2015 is vastgesteld op € 5,00 per maand, 
vanaf de maand dat de NCF de contributie van het 
nieuwe lid ontvangt. Dus als jij in januari 2015 een 
collega lid maakt en de NCF ontvangt ook in januari 
de verschuldigde contributie, dan bedraagt jouw 
bonus 12 x € 5,00 = € 60,00. Ontvangt de NCF de 
verschuldigde contributie pas vanaf juli 2015, dan 
bedraagt de bonus 6 x € 5,00 = € 30,00. Zet dus zo snel 
als mogelijk, samen met het nieuwe lid, het vak-
bondsvinkje aan in P-Direkt. Het uitbetalen van de 
bonus gebeurt in één keer en wel in de maand 
december. Beloon jezelf met een 14e maand en 
werf een nieuw NCF-lid. 

AV
De Algemene Vergadering 2015 wordt gehouden op 
woensdag 22 april 2015.

Wat doe je als het water je tot aan de lippen staat? De eerste optie is zwemmen, maar wat 
als je niet kunt zwemmen of al zolang aan het zwemmen bent dat je te moe bent om te 
bewegen? Een andere optie is om de kraan dicht te draaien, zodat er geen water meer bij 
komt. Maar wat als je niet bij de kraan kunt en het tegelijkertijd langdurig pijpenstelen 
blijft regenen? De boodschap lijkt me helder: vol is vol, genoeg is genoeg.

Albert van 

der SmissenEen warme groet van jullie voorzitter,
  Albert van der Smissen
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Op een dag zakte hij echter plots in 
elkaar. De huisarts verwees Nico nog 
diezelfde dag door naar het zieken-
huis. Daar bleek al snel dat er sprake 
was van ernstige hartproblemen. 
Optimistisch gestemd doorstond Nico 
de zware operatie en na een paar 
weken begon het revalidatietraject. 
Nico verwachtte na drie maanden 
weer aan het werk te kunnen gaan. 
Maar na een paar maanden bleek 
echter, dat het herstel minder 
voorspoedig verliep dan Nico had 
gedacht. 

Brief
Toen Nico bijna een jaar ziek was, 
kreeg hij een brief van zijn werkgever 
dat zijn salaris na het eerste jaar 
gekort zou gaan worden met 30%. 
Nico kende als leidinggevende de 
klappen van de zweep en had zich 
hier gelukkig fi nancieel al op 
voorbereid. De exacte bedragen wist 
hij niet, maar hij zag wel dat zijn 
inkomen was gedaald. Ondanks zijn 
voorkennis ervoer Nico deze korting 
als een straf. Hij zat immers 
ongevraagd en ongewenst ziek thuis 
en nu kreeg hij ook nog minder 
salaris. Met behulp van de re-

integratiecoach lukte het Nico om 
weer wat uren te gaan werken. 
Over deze uren zou Nico 100% 
doorbetaald moeten worden. Hij was 
echter zo druk met revalideren en het 
oppakken van zijn werkzaamheden 
dat hem de puf ontbrak om zijn 
loonstroken na te rekenen. Zo op het 
eerste gezicht leek het wel goed te 
lopen.

Bezwaar
Vlak voordat het WIA-traject in zicht 
kwam, lukte het Nico om zijn oude 
werk weer volledig op te pakken. 
Bij het invullen van zijn Belasting-
aangifte keek hij nog eens in zijn 
salarisstroken. Opeens viel hem op, 
dat niet alle door hem gewerkte uren 
100% waren uitbetaald. Hij meldde 
zich bij zijn leidinggevende, die hem 
doorverwees. Ook P-Direct kon geen 
duidelijke uitleg geven. Uiteindelijk 
deed Nico ten einde raad een verzoek 
bij de plaatsvervangend directeur om 
alsnog de door hem gewerkte uren 
volledig uit te betalen. Je zou denken 
dat een fout als deze zo te herstellen 
is. Niets bleek echter minder waar. De 
werkgever hield vast aan het formele 
standpunt, dat Nico iedere maand 

Nico was een robuuste man. Een stoere douanier die nergens bang voor leek en die gezag 
uitstraalde. Hij was al jong bij de Belastingdienst komen werken en had zowel bij ‘blauw ’als 
bij ‘groen’ diverse functies vervuld. Door zijn ervaring, kennis en sociale vaardigheden was 
het hem gelukt om benoemd te worden als leidinggevende. Die functie paste hem goed en 
een aantal jaren functioneerde hij naar volle tevredenheid van zowel het managementteam 
als van zijn eigen team.

een besluit had ontvangen in de 
vorm van een salarisstrook. Tegen dit 
besluit had Nico bezwaar moeten 
maken omdat hij had kunnen zien 
dat het salaris niet klopte. Dit had hij 
niet gedaan en dus had Nico pech. 
Ziedend van woede meldde Nico zich 
bij de NCF. 

Geregeld
Formeel had de werkgever een punt. 
Echter gelukkig bleek na enige 
bemiddeling, dat ook de werkgever 
van Nico inzag dat het keihard 
vasthouden aan dit standpunt wel 
erg rechtlijnig was. De nabetaling 
werd snel geregeld en Nico kreeg in 
een persoonlijk gesprek excuses 
aangeboden. Je begrijpt dat de 
nabetaling aan zorgvuldige check 
werd onderworpen door de juristen 
van de NCF. Wil je dit soort kwesties 
voorkomen? Check dan iedere maand 
even je salarisspecifi catie. Kom je er 
niet uit, schroom dan niet om uitleg 
te vragen aan bijvoorbeeld je 
leidinggevende of aan de NCF. 
Daar staan de individuele belangen-
behartigers en indien nodig de 
juristen klaar om je te helpen.

Klaar om te helpen

Check, check, dubbelcheck

Voor meer 

informatie kijk 

je op ncf.nl/

rechtsbijstand

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel
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Piet van Andel

Loopbaan: in 1980 begonnen als Aspirant Douane 
Ambtenaar op de Douanepost Westhaven te 
Amsterdam. In 1989 overgestapt naar de Douane-
post Surveillance Amsterdam. In 2001 overgestapt 
naar de functie van medewerker Fysiek Toezicht in 
Enschede. Nadien stappen gezet om te komen tot 
de functie die hij nu heeft: F’-er en EDP-Audit-
medewerker bij Douane Nijmegen/vestiging 
Enschede. 

Woonplaats en burgerlijke staat: Goor, een plaatsje 
vlakbij Hengelo. Ik heb een lieve vrouw en twee 
kinderen. Een zoon van 23 jaar en een dochter van 
27 jaar.

Dagelijks: ik vind het belangrijk om een gezonde 
balans te houden tussen werk en privé. Plezier haal 
ik uit tochten op de mountainbike en de racefi ets, 
wandelingen met mijn honden (een Heidewachtel 
en een ruwharige Jack Russel-terriër met de naam 
Google) en lezen.
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Je bent inmiddels sinds 2006 actief als IB’er. 
Wat vind je er zo leuk aan?
Als ik een casus (= een verzoek om bijstand) behandel, 
dan kan er sprake zijn van een confl ictsituatie, waarbij 
negatieve emoties als boosheid en angst aanwezig zijn. 
Dat is natuurlijk niet prettig. Het voordeel van het 
inschakelen van een IB’er is, dat die zakelijk naar het 
probleem kan kijken. Door de kennis, ervaring en 
opleidingen die een IB’er heeft gehad, is deze in staat 
om de hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en 
daarna te handelen. Ook zijn wij op de hoogte van de 
actuele ontwikkelingen. De gelukkige keerzijde is dat 
ik de mogelijkheid heb om collega’s echt te helpen, 
door een zaak recht te trekken. Als ik van die mensen 
dan een mailtje of een telefoontje krijg met de 
boodschap: ‘Piet, hartelijk dank dat je me geholpen 
hebt’, dan rijd ik daarna ’s avonds zingend op mijn 
motor naar huis.

Wat voor soort zaken heb je aan de hand. Kun je 
voorbeelden geven?
Ik kan geen voorbeelden geven met naam en toenaam, 
maar je moet denken aan (gedwongen) ontslag, onenig-
heid over reiskosten, functiewaardering, urenregistratie, 
personeelsbeoordelingen, plaatsingsbeschikkingen en 
momenteel veel vragen in verband met de reorganisatie 
van blauw. 

Wat moet je in huis hebben als IB’er?
Er zijn geen harde functie-eisen opgesteld voor een IB’er, 
maar het is een pré als je kennis hebt van arbeids-
juridische zaken en/of bestuursrecht en als je goed op de 
hoogte bent van de personeelsvoorschriften. We hebben 
een paar IB’ers in huis, die arbeidsjuridisch geschoold zijn 
en zij doen ook de zwaardere zaken. Verder is het van 
belang dat een IB’er behept is met een analytische geest, 
want je moet uit het verhaal waar iemand mee komt 
kunnen vaststellen of het een casus is waar je iets mee 
kunt. Tenslotte moet je schriftelijk en verbaal goed 
onderlegd zijn, want je voert regelmatig overleg met 
betrokken partijen en het management. Je moet 
overtuigend je argumenten kunnen brengen.

Je hebt op een gegeven moment de stap gezet 
naar coördinator van Individuele Belangen-
behartiging. Waarom en wat doe je dan anders?
Ik heb niet eens zo bewust die stap gezet. Ik ben er een 
beetje ingerold. Mijn primaire werk voor de NCF is nog 
altijd het werk als individuele belangenbehartiger. 
Maar als coördinator doe ik er nog dingen naast. Ik houd 
de groep een beetje bij elkaar en informeer regelmatig 
bij de andere behartigers hoe het gaat. 

Als algemene vraagbaak 
ben ik altijd bereikbaar

Ik vind het belangrijk dat de contacten goed zijn. 
Als algemene vraagbaak ben ik ook altijd bereikbaar 
voor zowel de IB’ers als de leden. Ook vragen die bij de 
NCF binnenkomen, worden naar mij doorgezonden 
voor behandeling. Ik probeer eerst zelf de vraag te 
beantwoorden en zo nodig verwijs ik door naar de 
betreffende behartiger of naar een andere collega van 
de NCF. De IB’ers gaan natuurlijk over individuele 
belangen, dus vragen met een collectief karakter zet ik 
door naar kaderleden die daarover gaan.

Wat is de belangrijkste boodschap die je de 
leden wilt meegeven?
Veel mensen komen pas in een (te) laat stadium bij ons 
voor advies. Over het algemeen hebben wij zes weken, 
nadat een besluit is genomen, de tijd om in bezwaar te 
gaan. Het komt regelmatig voor dat we pas in de laatste 
week van de bezwaartermijn benaderd worden. Als een 
lid eerder bij een IB’er komt, is er meer tijd om een casus 
goed voor te bereiden of om hem/haar te helpen bij 
gesprekken en dergelijke. Denk bijvoorbeeld aan een 
situatie waarbij een NCF-lid wordt verdacht van het 
indienen van onjuiste declaraties of het niet juist boeken 
van uren in SAP. Dan zal er door P&O een onderzoek 
gestart worden zonder dat de medewerker daarvan af 
weet. Dan volgen er een aantal stappen in dit proces, 

Als ik met de coördinator Individuele Belangenbehartiging (IB) van de NCF afspreek voor een 
interview, stelt Piet van Andel voor om elkaar ergens halverwege onze woonplaatsen te 
ontmoeten. Hij een beetje reizen en ik een beetje reizen. Nog voor ik het goed en wel besef, 
heeft hij al rekening gehouden met ons beider belang. Ook de introductie die ik mezelf had 
voorgesteld, verloopt heel anders dan dat ik had verwacht. Het is niet nodig om het ijs te 
breken. Nog voordat we plaats nemen, wil Piet al weten wat ik zoal heb gedaan binnen de 
Belastingdienst. ‘Oprecht geïnteresseerd is hij ook’, denk ik. Dat belooft wat. 

Coördinator Individuele Belangenbehartiging NCF 

Binnen het kader van de NCF 
verwacht ik de komende jaren 
veel uitstroom

Aurora

Guds

“ “
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waarbij een IB’er het lid kan ondersteunen. Denk aan de 
hoorgesprekken, aan een schriftelijke reactie die door de 
medewerker moet worden overgelegd na een 
tenlastelegging en het in de gaten houden van de juiste 
procedures en termijnen. De medewerker kan dat 
natuurlijk allemaal alleen doen, maar als wij pas na het 
hoorgesprek erbij worden geroepen, kan dat mogelijk 
van invloed voor de uitkomst van de casus. Een tweede 
boodschap, die ik niet genoeg kan benadrukken, is 
dat het belangrijk is dat medewerkers zelf ook goed 
op de hoogte moeten zijn van de rechten en plichten 
die je hebt als medewerker van de Belastingdienst. 
Via Intranet > Personeel > Rijksportaal is veel informatie 
te vinden. Kennis is macht en dat geldt evenzeer voor 
de geïnformeerde medewerker.

Welke ontwikkelingen zie je in de toekomst voor 
de NCF?
We gaan de Individuele Belangenbehartiging verder 
professionaliseren. Zo hebben wij inmiddels ons plekje 
op MijnNCF.nl en kunnen we bijvoorbeeld al bepaalde 
stukken digitaal delen. In de nabije toekomst willen wij 
graag de complete dossiervorming van casussen van 
leden op de server van de NCF zetten en deze via 
MijnNCF inzichtelijk stellen. 

De vakorganisaties lopen 
kans dood te bloeden

Dat is een stap vooruit, want tot nu toe staan de dossiers 
bij individuele belangenbehartigers op de harde schijf of 
in dossiermappen. We gaan het zo inrichten dat alleen 
sleutelfi guren als de coördinator en een bestuurslid 
geautoriseerd zijn, zodra het dossier is afgesloten en 
opgeslagen. Ten tijde van de behandeling van de casus 
kan de behandelende IB’er er natuurlijk altijd bij. 

En verder?
Binnen het kader van de de NCF verwacht ik de komende 
jaren veel uitstroom. Je kunt me een zwartkijker 
noemen, maar ik ben bang dat er niet genoeg jongeren 
opstaan om de huidige generatie kaderleden op te 
volgen. Tegenwoordig denken mensen vooral: 
‘What’s in it for me?’ De jongere generatie is 
zelfredzamer, individualistischer en zal de toegevoegde 
waarde van het lidmaatschap van een vakbond, vooral 
kritisch bezien. Als die meerwaarde niet direct duidelijk 
is, zullen ze zich niet aansluiten bij een vakbond. 
De vakorganisaties lopen daardoor grote kans dood te 
bloeden. Neem nou als voorbeeld de pensioenen. 
Volgens de nieuwe ontwikkelingen word je, zeker als 
jongere ambtenaar, al haast gedwongen zelf bij te gaan 
sparen voor een goed pensioen. Jongeren worden zo al 
bewuster van de eigen keuzes en willen steeds meer af 
van de verplichte winkelnering van collectieve zaken als 
een pensioenvoorziening bij de ABP. Ze willen de keuze 
hebben hun geld anders te besteden of het in een 
individuele verzekering stoppen. Het is geen hoopgevend 
scenario, maar ik zie het wel gebeuren.

Succesverhalen
Een medewerker groepsfunctie B meent in 
aanmerking te komen voor hogere inschaling 
binnen zijn groepsfunctie en de betreffende 
teamleider denkt daar anders over. Die mede-
werker stapt vervolgens naar mij toe voor 
bijstand. Ik zoek dan op basis van objectieve 
feiten, zoals beoordelingen en functie-
omschrijvingen wat de geldende regels zijn. 
In het geval dat de medewerker al geruime tijd 
goed functioneert, 50% van diens werk-
zaamheden tot het hoogste niveau van de 
naasthogere groepsfunctie behoren en dat het 
opgedragen werk tot C-niveau hoort, dan staat in 
het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA) 
beschreven dat de medewerker moet worden 
benoemd en ingeschaald in de betreffende 
functie. Een dergelijke casus heeft er eens toe 
geleid dat een medewerker met terugwerkende 
kracht is ingeschaald en over deze periode (een 
aantal jaren) salaris kreeg nabetaald.

Iemand krijgt zonder objectieve redenen te maken 
met een besluit, waardoor hij of zij uit zijn of haar 
(individuele) functie wordt gezet. De medewerker 
kan zich daar niet in vinden en zoekt hulp bij de 
NCF. Een IB’er gaat dan de objectieve gronden van 
zo'n besluit beoordelen en als dan blijkt dat die er 
niet of onvoldoende zijn, dan herstellen wij zo 
goed en zo kwaad het kan de situatie voor die 
medewerker. Een IB’er zorgt er altijd voor dat er 
alleen stappen worden gezet in overleg met het 
NCF-lid. Ook gaan wij na wat de wens van het lid 
is en of deze wens realistisch is. In dit geval was 
het alleen mogelijk om het lid in zijn oude functie 
terug te laten komen, na het voeren van een 
juridische procedure om het management hiertoe 
te dwingen. Dan is ook duidelijk dat een duur-
zame arbeidsrelatie niet meer te verwachten is. 
Wel was het management bereid om het lid op 
een opleiding voor de naasthogere groepsfunctie 
te krijgen. Daar kon het lid mee akkoord gaan. 
Probleem opgelost en iedereen gelukkig.

“ “
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Peertjes hersenspinsels

Peertje

Column

In het park staat sinds jaar en dag 
een houten bankje. Het zitvlak is 
kaal en op de armleuningen zitten 
de littekens van al degenen die er 
ooit op geleund hebben. In deze tijd 
van het jaar biedt het een trooste-
loze aanblik. Laatst was ik er weer 
even, maar niet alleen. Er is een oude 
man met een gezicht waarop de 
glans en glorie van weleer nog staat 
afgetekend. Zijn kleding, onwaar-
schijnlijk duur, stamt uit een tijd dat 
parkeren nog gratis was. 

‘Vroeger’, zo begint hij, ‘was ik een 
man van aanzien. Ik bezat een riant 
kantoor in een groot gebouw van 
tien verdiepingen en had de 
beschikking over een auto met 
chauffeur.’ Persoonlijk heb ik een 
hekel aan het woord ‘vroeger’, maar 
daaraan heeft hij geen boodschap 
en onverstoorbaar pocht hij verder: 
‘Ik heb onderhandeld met de groten 
der aarde, over de hele wereld 
gereisd en de nachten doorgebracht 
in de meest luxueuze hotels.’ Het 
blijkt een man van de wereld die 
New York eigenhandig uit de grond 
heeft gestamd en die Leeuwarden 
hoogst persoonlijk in de steigers 
heeft gezet. Hij heeft het op-
scheppen tot een geniale kunst 
verheven en hakt hier ter plaatse 
een solide beeld van mooie woorden. 
Ik ben in het gezelschap van iemand 
die goed kan regeren en ik ruik de 
geur van de macht. De door ouder-
dom ingekapselde leider kijkt trots 
en ik word zowaar nietig.

‘Ik heb bedrijven gesaneerd, 
bezuinigingen doorgevoerd, mensen 
ontslagen en dat allemaal om het 
voortbestaan van al die onder-
nemingen te waarborgen. Dat waren 
moeilijke tijden, maar ik straalde 
gezag uit. Dat werd door mijn 
werknemers begrepen en gewaar-
deerd. Ik heb zelfs een Koninklijke 
Onderscheiding voor mijn diensten 

in ontvangst mogen nemen.’ 
Hij verwacht een staande ovatie, 
maar van mijn solo applaus zou er 
nog geen vogel opschrikken, dus 
wacht ik roerloos af. Geprikkeld, 
maar verder ongevoelig voor die 
wanprestatie, vervolgt hij zijn 
glorieuze tocht. ’Ik heb belangrijke 
politieke kopstukken ontmoet, 
lucratieve contracten afgesloten 
met grote multinationals, gedineerd 
met belangrijke zakenmensen en 
gezamenlijk met hun de meest 
luxueuze gerechten en uitzonderlijke 
wijnen genuttigd. Dat waren nog 
eens tijden.’ Zijn smaakpapillen 
verkeren nu in zwaar weer en hij 
strijkt met de tong langs zijn lippen 
op zoek naar iets dat ooit zijn ge-
hemelte streelde maar er nu niet is.

Zijn gezicht vertrekt, als hij een 
secretaresse toevoegt tot zijn 
Curriculum Vitae. Zij was tot op 
heden een ontbrekende schakel in 
deze glansrijke bloemlezing. In zijn 
houding bespeur ik iets dat hunkert 
naar de tijd waarin erotiek en gezag 

tot een geheel was samengeklonterd 
en hij de baas was over dat leven. 
‘Ze was blond, slank en een plaatje 
om te zien. Ik had er niets mee, 
terwijl velen dat wel dachten. 
Tegen mij durfden ze daar niets over 
te zeggen. Maar achter mijn rug om, 
dat geroddel. Het waren gluiperts.’ 
Het werd pijnlijk zag ik en zelfs nu, 
jaren later, kon hij de waarheid niet 
verbloemen. Geen wonder dat ze 
hem niet geloofden, overspel is nu 
eenmaal een behendigheid waarin je 
goed geoefend moet zijn, wil je 
daarin succesvol blijven. Hij zucht nog 
maar eens diep, ‘mijn vrouw rook 
uiteindelijk onraad en ze heeft mij 
betrapt in een zeer pijnlijke situatie. 
Ze was heel boos en wilde scheiden. 
En heel mijn omgeving gniffelde, 
begrijpt u dat?’ ‘Ja, ik begrijp dat 
wel’. antwoord ik. Verongelijkt over 
dat antwoord staat hij op en kijk ik 
toe hoe hij wegloopt. Een oude 
teleurgestelde man die nu weet dat 
niets blijvend is op deze aarde, zelfs 
geen houten bankje, want ook dat 
wordt volgende week vervangen.
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Al in 2003 waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat de politiek te veel taken opdraagt 
aan de rijksdienst. Letterlijk: ‘De Algemene Rekenkamer kan zich niet aan de indruk 
onttrekken dat de rijksdienst zucht onder een veel te grote beleidslast.’

Al meer dan 1.400 dagen geen cao

Het echte verhaal

Al meer dan 1.400 dagen geen cao
• Al vier jaar een nullijn.
•  Al meer dan 9% koopkrachtverlies.
•  Financiële problemen bij medewerkers worden groter.
•  Aantal medewerkers in de schuldsanering stijgt en daarmee de kans 

op integriteitsproblemen en verzuim.
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Er is wellicht al enkele decennia te 
veel hooi op de vork genomen. 
Het beleid, de beschikbare middelen 
in mensen en geld en de voor de 
uitvoering uitgetrokken tijd zijn 
kennelijk niet kloppend te krijgen. 
De Algemene Rekenkamer ziet deze 
kloof tussen het maken van beleid en 
het uitvoeren daarvan in de praktijk, 
als een van de grote risico’s voor de 
geloofwaardigheid van de rijksover-
heid. Bezuiniging op bezuiniging 
verhoogde sindsdien de werkdruk 
verder en verlaagde de kwaliteit. 
De politiek weet dit wel, maar komt 
continu met het verhaal van af-
nemende kosten en toenemende 
kwaliteit. Dit alles onder het motto 
effi ciency. En ondertussen weigeren 
ze om voor het vierde jaar op rij een 
loonsverhoging te betalen aan jullie. 
Jullie die hun overdaad aan beleid en 
wetgeving dienen uit te voeren. 
De toekomst van de rijkssector kleurt 
niet vrolijk. Méér doen met minder 
mensen tegen minder waardering. 
Dat is het echte verhaal. Het verhaal 
dat kiezers nooit te horen krijgen.

Wie onderhandelt er eigenlijk 
over jouw cao? De werkgever 
of de politiek?
Iedereen die de onderhandelingen 
heeft gevolgd over het Van Werk 
Naar Werk-beleid, de nieuwe regeling 
Substantieel Bezwarende Functies 
(SBF) en de pensioenen, zag het 
gebeuren; een steeds grotere be-
moeienis van de politiek met onze 
arbeidsvoorwaarden. Er is sprake van 
een patroon. Na lange en stevige 
onderhandelingen zijn we er bijna uit 
en dan wordt plotseling de werk-
geversonderhandelaar tergefl oten 
door de politiek. De ene keer omdat 
de afspraken niet passen in het 
kabinetsbeleid, de andere keer 
‘vanwege de uitstraling’. Vervolgens 
kunnen we opnieuw gaan onder-
handelen om toch een onder-
handelingsresultaat te bereiken. 
We zijn zo dus twee keer aan het 
onderhandelen. Dat leidt tot minder 
goede resultaten voor onze leden.

Te pas en te onpas
Wij begrijpen als geen ander dat de 
rijkswerkgever geen gewone 
werkgever is. De sector Rijk zit 
vanzelfsprekend dicht bij de politiek. 
Maar dat betekent niet dat de 
politiek zich te pas en te onpas met 

onze arbeidsvoorwaarden moet 
bemoeien. Rijksambtenaren hebben, 
net als iedere burger, recht op vrije 
onderhandelingen over hun cao. 
Daar zijn eerlijke spelregels voor 
opgesteld. Die spelregels hebben tot 
doel, dat bij onderhandelingen beide 
partijen een reële mogelijkheid 
hebben om hun punten in te brengen 
en ook compromissen moeten 
kunnen bereiken. Ook de Rijksover-
heid en de minister moeten zich 
daaraan houden. Het lijkt er nu sterk 
op dat het kabinet zichzelf een 
vetorecht toekent.

En de klok tikt door.
Berustend, zo in het begin. De priori-
teit lag bij het afbouwen van het 
aantal ambtenaren zonder gedwongen 
ontslagen. Ook kon in de beginjaren, 
door velen van jullie, nog voldoende 
begrip voor de nullijn worden 
opgebracht. Onzekere economische 
en fi nanciële situatie, begrotings-
tekorten, hoge werkloosheidscijfers. 
We zijn nu weer een paar jaar verder. 
De klokslagen zijn luider. De tijd van 
berusting is voorbij. Een welgemeende 
dankbetuiging van de rijkswerkgever 
naar medewerkers is ongeuit gebleven. 
Ontevredenheid en daarmee onrust 
nemen toe. Gemeenten, provincies, 
daar wel. Wij niet. Realiseert de 
werkgever zich, dat bijna 10% koop-
krachtverlies bij veel collega’s tot 
problemen kan leiden? Dat de 
schuldenproblematiek van mede-
werkers een belangrijk risico kan 
vormen voor integer gedrag? 
Dat motivatie en energie aan het 
wegstromen is? Zo ook het ver-
trouwen in goed werkgeverschap van 
de rijkswerkgever? Dat alle plannen 
van de werkgever om er samen voor 
te gaan, met argusogen worden be-
keken? Dat de werkgever juist belang 
heeft bij tevreden gemotiveerde 
medewerkers? Disciplinaire trajecten, 
integriteitsschendingen, loonbe-
slagen. Wil de rijkswerkgever hier 
naar toe?

Genoeg is genoeg
Moedeloze leden die vragen of hun 
vakbond zich nog wel druk maakt om 
hun, de leden. Wat krijgen de 
vakbonden nog voor elkaar? Veel, 
maar te onzichtbaar. Veel problemen 
of onrechtvaardige situaties worden 
door ons voorkomen of hersteld. 
Maar niet voldoende zichtbaar voor 

jullie. Hetzelfde geldt voor de cao. 
Juist omdat we zoveel doen, balen 
we enorm dat het niet lukt. Onwil bij 
de werkgever? Te veel politieke 
bemoeienis? We staan op een 
breekpunt. Genoeg is genoeg.

Al meer dan 1.400 dagen Kop 
van Jut
Jouw cao is niet veranderd sinds 
31 december 2010. Er is weinig loon-
ruimte voor 2015. De afspraak om per 
1 januari 2015, 0,8% salarisverhoging 
te betalen stelt de rijkswerkgever uit. 
Geen bereidheid tot compensatie van 
de vier jaar nullijn. Zo hangt de vlag 
er nu bij. Het zit ons hoog en we 
gaan dit laten merken. Het geduld is 
op. Kom in actie. Nu. Meld je aan bij 
advangaans@ncf.nl voor een actie-
comité bij jou in de buurt. Je doet het 
niet alleen. Op diverse departementen, 
verspreid over het land, zijn er ge-
zamenlijke comités van leden van de 
vier vakbonden. 

Als we allemaal voor hetzelfde 
strijden, dan is er veel meer 
mogelijk dan we nu denken 
Als we zonder morren steeds het 
uitblijven van een loonsverhoging 
accepteren, dan is de kans groot dat 
ook de komende jaren de politiek zal 
besluiten dat het uitblijven van een 
loonsverhoging een makkelijke 
bezuiniging is. Daarom is het ook zo 
belangrijk dat jij je laat horen. Dat 
hoeft niet in ‘verkleedpartijen’, dat 
kan bijvoorbeeld ook in het optekenen 
van persoonlijke verhalen (zie 
www.vakbondinactie.nl) om bewust-
wording te creëren en een gevoel van 
urgentie. Nogmaals, zonder collectief 
geluid lukt het niet om het tegen-
geluid aan de politiek te laten horen. 
Als we allemaal voor hetzelfde 
strijden, dan is er veel meer mogelijk 
dan we nu denken. De cao is van jou!

De harde cijfers op een rij

Infl atie Contractlonen in de marktsector
2011: 2,3% 2011: 1,4%
2012: 2,5% 2012: 1,6%
2013: 2,75% 2013: 1,5%
2014: 2% 2014: 1,5%

Bron: CPB
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Tot voor kort ademde het nog de sfeer van de tijd van vlak 
na de Tweede Wereldoorlog uit. Nu oogt het museum 
hypermodern en is het op de toekomst voorbereid met 
een uitgebreide collectie objecten, schilderijen, kunst, 
interactieve programma’s en een heus DouaneDek voor de 
kinderen. De conservator van het museum is mevrouw 
Annemarieke van Schaik. Lees verder om meer te weten 
over de geschiedenis van het museum, de collectie, haar 
werk als conservator en een rondleiding door ‘haar’ 
museum.

De Parklaan
De aanblik vanuit de trein op Rotterdam is de laatste jaren 
fl ink veranderd. Naast de vertrouwde Euromast, prijkt 
sinds kort het nieuwe gebouw ‘De Rotterdam’. Deze 
kantoorkolos aan de Nieuwe Maas lijkt van verre op zes 
grote blokken, die drie-aan-drie op elkaar gestapeld zijn. 
Dit alles toornt majestueus uit boven alle omliggende 
gebouwen. Ook het Centraal Station van Rotterdam is 
inmiddels klaar met alle verbouwingen. De hoofdingang 
van het station is op een bijzondere manier omlijst met 

een enorme goudkleurige schuine driehoek, waarvan de 
punt precies wijst naar de glazen skyscrapers, die er vlak 
naast staan. Een decor wat je verwacht in New York en 
niet zozeer in een Nederlandse stad. 

Het is allemaal begonnen 
in 1930, aan de Boompjes 

in Rotterdam

Het Belasting & Douane Museum ligt op ongeveer een 
half uur lopen van het Centraal Station. Onderweg 
ontmoet je, tussen de treurwilgen langs het water, een 
groot aantal beeldhouwwerken. Het Belasting & Douane 
Museum ligt aan de Parklaan, in misschien wel de mooiste 
wijk van Rotterdam: Het Statenkwartier. De Parklaan 
begint met een kleine haven, waarin pleziervaartuigen en 
ook veel grotere schepen liggen en waar dagjesmensen, 

Ruim twee jaar is er intensief gewerkt aan de grondige verbouwing van het Belasting 
& Douane Museum. Het vernieuwde museum, aan de Parklaan in het Rotterdamse 
Scheepvaartkwartier, heeft inmiddels een ware gedaantewisseling ondergaan.

Het vernieuwde Belasting & Douanemuseum in Rotterdam

Ontdek de waarde 
van Nederland

Peter van 

Diepen

“ “
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gezeten op een bankje, genieten van het uitzicht over de 
Nieuwe Maas. Midden negentiende eeuw woonden in 
deze buurt veel welgestelde zakenmensen en zelfs 
mensen van adel. Die welvaart is duidelijk terug te zien in 
de bouwstijl van de vele herenhuizen die aan de Parklaan 
staan. De meesten huizen zijn rijkelijk versierd en 
sommigen doen met Romeinse ornamenten en hun 
witgeschilderde voorgevel bijna Zuid-Europees aan.

Het muziekcafé
Het is maandagmiddag rond de klok van twee uur. 
Het museum is die dag voor het publiek gesloten, maar er 
wordt gewoon gewerkt. Bij het betreden van de indruk-
wekkende aankomsthal van het museum, vallen gelijk de 
prachtige zwart-wit geblokte vloer en de houten trap naar 
boven op. In de hoeken van de hal staan levensgrote 
bustes, gemaakt ter gelegenheid van de opening van het 
vernieuwde museum. 

Het uitzoeken en 
bestuderen van alle objecten 

is één van de belangrijkste 
activiteiten

Ik ontmoet Annemarieke van Schaik in het muziekcafé van 
het museum, vlak naast de glazen serre die op de tuin uit 
kijkt. Ze is nog maar net terug van een conferentie in 
Sint Petersburg. De stad waar één van de grootste musea 
ter wereld staat, de Hermitage. We zitten aan een grote 
glimmende ovalen houten tafel, schilderijen en moderne 
kunstwerken hangen aan de muur.
‘Het is allemaal begonnen in 1930, aan de Boompjes in 
Rotterdam’, begint Annemarieke. ‘Dat gebouw werd toen 
gebruikt als speciaal opleidingscentrum voor de 
Belastingdienst. De opleidingen die er werden gegeven 
waren zeer elitair. Men sprak er Frans en de meeste 
studenten waren zoon of dochter van een hooggeplaatste 
persoon binnen de Belastingdienst. Het hoofd van de 
opleiding was Prof. dr. J. van der Poel. Hij was een 
bekende naam binnen de Belastingdienst en kende bijna 
iedereen in het district Rotterdam. De Professor had een 
bijzondere hobby. Hij verzamelde alles wat met de 
Belastingdienst te maken had. Van kantoorartikelen tot 
specifi eke meetapparatuur, kunst, kleding, boeken en 
foto’s. Speciaal voor zijn, zich steeds meer uitbreidende, 
verzameling ging hij naar belastingkantoren die net 
gesloten waren, naar beurzen en ook kreeg hij veel 
geschonken van mensen. Tijdens de Tweede Wereld 
Oorlog ging de eerste collectie verloren. Het museum lag 
precies in de frontlijn en werd door de Duitsers vernield. 
Met het verzekeringsgeld, dat werd uitgekeerd na de 
vernielingen, bouwde professor Van der Poel aan een 
nieuwe collectie en het museum werd in 1949 weer 
heropend in het gebouw naast het huidige museum. 
Wat begonnen was met slecht enkele objecten, is 
inmiddels uitgegroeid tot een collectie van bijna 
44.000 voorwerpen.’

Bevlogen conservator
Annemarieke is sinds 2007 aan het museum verbonden. In 
eerste instantie als assistent-conservator en sinds 2009 als 
conservator. Daarvoor, in 2005, had ze al een opdracht 
uitgevoerd voor het museum. Ze had de collectie 
uniformen helemaal uitgezocht, waaronder het eerste 
douane-uniform uit 1928. ‘Het uitzoeken van alle door 
professor Van der Poel bijeen verzamelde objecten en hen 
nog eens grondig bestuderen, is één van de belangrijkste 
activiteiten van het museum’, legt ze mij uit. Met steeds 
meer bevlogenheid begint Annemarieke te vertellen over 
haar baan als conservator. Eén van haar belangrijkste, en 
volgens haar leukste taken, is het organiseren van 
tentoonstellingen. Het museum telt zoveel voorwerpen 
dat ze nooit allemaal tegelijk tentoongesteld kunnen 
worden. Annemarieke zoekt alle objecten voor zo’n 
tentoonstelling uit, bestudeert ze en zorgt ervoor dat de 
juiste beschrijvingen erbij komen. Vorig jaar nog was er 
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een tentoonstelling met zilveren voorwerpen te 
bezichtigen in het museum; de Waarborghcollectie.
Niet alleen draagt Annemarieke zorg voor de huidige 
collectie maar ook is ze bezig om de collectie uit te 
breiden. Onlangs is het museum in het bezit gekomen van 
een regentenschilderij. Het betreft een groepsportret van 
de regenten van de Zilversmidgilde in Amsterdam in de 
19e eeuw. Annemarieke heeft kunstgeschiedenis 
gestudeerd en is heel erg geïnteresseerd in de invloed die 
belastingen hebben op de samenleving. ‘Het museum 
vertelt eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van de 
Nederlandse cultuur via de belastingmoraal’, legt ze mij uit. 
Behalve de bezoekers van het museum een aangename 
tijd geven, wil ze hen ook aan het denken zetten.

Het museum vertelt 
eigenlijk het verhaal van 
de geschiedenis van de 
Nederlandse cultuur via 

de belastingmoraal

De Tiende Penning
We ronden het gesprek in het muziekcafé af en lopen 
langs een schilderij met veel verschillende namen erop. 
Waarschijnlijk vertegenwoordigen de namen belangrijke 
mensen binnen de Belastingdienst, want ik zie ook de 
naam van professor Van der Poel er op staan, prominent in 
het midden. Het museum telt vier verdiepingen die te 
bereiken zijn via de indrukwekkende houten trap, bekleed 
met (Belastingdienst)blauw hoogpolig tapijt. De vierde 
verdieping is gereserveerd voor tentoonstellingen en er is 
een atelier voor kinderen. Op de derde verdieping kom ik 
in een zaal met een aantal vitrines met daarin, boeken, 
foto’s en prachtige oude voorwerpen die de geschiedenis 

van de Belastingdienst vertellen. In één van de vitrines 
liggen speciale meetapparaatjes die door de Douane in de 
negentiende eeuw werden gebruikt om het alcohol-
percentage in dranken te bepalen. In een volgende zaal 
sta ik voor een prachtige beschilderde en bewerkte bank 
uit de 19e eeuw met daarop een afbeelding van een 
zeeslag uit die tijd.
Al wandelend door het museum brengt Annemarieke ons 
naar het ‘Tiende Penning Theater’. De Tiende Penning was 
een berucht belastingmiddel ingevoerd door de Spaanse 
Hertog van Alva in 1569. De belasting leidde tot grote 
woede in de Nederlanden en kan als een belangrijk 
element gezien worden voor de Nederlandse Opstand, die 
later de Tachtigjarige oorlog zou heten. Het theater laat je 
in geluid en beeld de opstand tegen Alva mee beleven. 
In het museum is er duidelijk rekening gehouden met de 
moderne manier van communiceren in de huidige 
maatschappij. Er is Wifi  in het gebouw en een aantal 
presentaties zijn interactief. Zo kun je bijvoorbeeld bij de 
‘Specialisten’ luisteren naar Midas Dekkers, die vertelt 
waarom hij vindt dat mensen belasting moeten betalen. 
Op een andere plek in het museum lig je rustig op een 
bankje tussen twee speakers en kijk je naar beelden op 
het plafond. In beeld en geluid wordt er zo uitgelegd 
waarover belasting wordt geheven. 

De Douane
In het museum neemt de douane een prominente plaats 
in. Eén van meest bijzonder douaneobjecten is volgens 
Annemarieke een stuk Libanese hasj uit de jaren zeventig, 
afkomstig uit de ruimen van de roemruchte Nederlandse 
kotter ‘Lammie’. Vervolgens toont Annemarieke mij een 
zaal, waar het binnen de douane beroemde verhaal van 
de botersmokkel wordt verteld. In een grote glazen vitrine 
staat een maquette van de Nederlands-Belgische grens in 
de jaren vijftig. In ben enigszins verbaasd van de ernst van 
de situatie in die periode, want ik zie op de maquette dat 
beide landen gescheiden werden door dubbel prikkel-
draad, om de botersmokkelaars van België naar Nederland 
tegen te kunnen houden. Dat de politie en de smokkelaars 
regelmatig in de clinch met elkaar lagen, blijkt uit de 
wegversperringen met grote punten die in een andere 
vitrine liggen. Ze werden gebruikt door de smokkelaars 
om de banden van de achtervolgende auto’s kapot te 
maken, om hen zo van zich af te schudden. 
We lopen de trap af weer naar beneden en beëindigen de 
rondleiding op de begane grond. Daar laat Annemarieke 
nog het DouaneDek zien. Een ruimte waar kinderen zelf 
een douanescan kunnen bedienen een heuse douane-
controles kunnen uitvoeren op de Maas via een 
scheepssimulator. 

Na het museumbezoek loop ik nog even door de statige 
buurt. De Nieuwe Maas is vlak om de hoek en na een klein 
stukje wandelen sta ik aan het water. Ik geniet van de zilte 
zeelucht en hoor de meeuwen over het water krijsen, 
vechtend om een stuk brood. Ik heb uitzicht over de 
Erasmusbrug en zie het gebouw de ‘Rotterdam’ nu van 
veel dichterbij, dan een paar uur eerder vanuit de trein. 
Een bezoek aan het Belasting & Douane Museum is zeer 
de moeite waard. Niet alleen vanwege het museum, maar 
ook door de prachtige omgeving waarin het ligt.  
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Ongelijke behandeling
In de Pensioenkamer hebben de 
werkgevers de wijziging van het 
Voorwaardelijk Pensioen voorgelegd 
aan externe juristen voor advies. 
De meeste gaven aan, dat men de 
toezegging - met een goede onder-
bouwing en een goede compensatie 
voor de benadeelden - zou moeten 
kunnen wijzigen. Die onderbouwing 
is dat het deelnemersbestand van de 
actieve deelnemers inmiddels dermate 
is gewijzigd (verjongd), dat een 
goede belangenafweging tussen de 
jonge en de oudere deelnemers 
noopt tot beperking van de voor-
waardelijke inkoop om zo een 
evenredige verdeling van lasten te 
krijgen. Op zich kan dat een valide 
onderbouwing zijn, maar daarmee 
zijn we er nog niet. Door deze 
beperking ontstaat er namelijk een 
ongelijke behandeling tussen:
•  deelnemers geboren voor 1950 (die 

inmiddels bijna allemaal met pen-
sioen zijn) en deelnemers geboren 
na 1949; 

•  een ongelijke behandeling van 
deelnemers geboren na 1949 en die 
voor en na 2015 met pensioen gaan. 

Om deze ongelijke behandeling te 
rechtvaardigen moet er een af-
doende compensatie plaatsvinden. 

Waaruit bestaat die áfdoende 
compensatié ?
Deels vindt deze plaats door het 
partnerpensioen te verbeteren, maar 

dat geldt natuurlijk voor alle deel-
nemers. Feitelijk zou de premievrijval 
(met name het werkgeversaandeel) 
volledig ten goede moeten komen 
aan de werknemers. Dit is ook 
grotendeels het geval. Doordat de 
vrijval van het werkgeversaandeel 
voor een deel wordt aangewend voor 
een procentuele loonsverhoging, 
worden de ouderen (doorgaans meer 
dienstjaren en hoger inkomen) meer 
gecompenseerd dan de jongeren. 

Let wel, het ten goede laten komen 
van het werkgeversaandeel aan de 
werknemers via een loonsverhoging, 
moet dus een extra zijn bovenop de 
normale cao-onderhandelingsruimte. 
Uitgaande van deze extra compensatie 
komen de externe juristen tot het 
advies dat de werkgever voldoende 
doet om de achteruitgang van de 
arbeidsvoorwaardelijke rechten te 
compenseren en hiermee is de 
rechtvaardiging gevonden voor de 
aanpassing van de rechten die op 
basis van het gewijzigde deelnemers-
bestand noodzakelijk wordt geacht.
 
Partnertoeslag AOW vervalt in 
2015
Een AOW-gerechtigde krijgt nu voor 
zijn of haar partner, die nog geen 
AOW ontvangt, een partnertoeslag 
die maximaal gelijk is aan wat hij zelf 
ontvangt (ongeveer €730 per maand). 
Een voorwaarde is wel dat de jongere 
partner niet te veel mag verdienen. 

Eén van de onderdelen van het pensioenakkoord oktober, was de versobering van 
het voorwaardelijk pensioen. Een groot aantal deelnemers dat pensioen opbouwt onder 
de regeling ABP KeuzePensioen, heeft ook voorwaardelijk pensioen opgebouwd. 
Dit voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd, maar mag dat eigenlijk wel?

In 2015 verdwijnt deze toeslag. 
Overigens is dit al een heel oud 
besluit. In 1990 besloot het parlement 
om per 2015 de partnertoeslag af te 
schaffen. 

Wanneer vervalt de partner-
toeslag? 
•  Als je op of na 1 januari 1950 

geboren bent, krijg je geen toeslag 
meer. 

•  Als je voor 1 november 1949 
geboren bent, verandert er niets. 
Je ontvangt de toeslag tot jouw 
jongere partner de AOW-leeftijd 
bereikt.

•  Als je 65 jaar wordt in november 
2014, heb je nog recht op toeslag 
tot jouw jongere partner de AOW-
leeftijd bereikt. Voorwaarde is wel 
dat je voor 1 januari 2015 bent 
getrouwd of samenwoont en voor 
1 maart 2015 een gedeeltelijke of 
hele toeslag ontving.

•  Als je 65 jaar wordt in december 
2014, heb je nog recht op toeslag 
tot jouw jongere partner de 
AOW-leeftijd bereikt. Voorwaarde 
is wel dat je voor 1 januari 2015 
bent getrouwd of samenwoont en 
voor 1 april 2015 een gedeeltelijke 
of hele toeslag ontving.

•  Mensen die al een toeslag ont-
vingen voor 1 januari 2015 
behouden die zolang aan de 
voorwaarden wordt voldaan.

•  Maar ook de ‘oude gevallen’ 
kunnen met het vervallen van 
partnertoeslag te maken krijgen. 
Nu kunnen AOW-ers met een 
jongere partner met een baan of 
WW bij wegvallen van het 
partnerinkomen nog een beroep 
doen op de toeslag tot de partner 
ook AOW-er wordt. Deze AOW-ers 
van voor 1 januari 1950 zijn dat 
recht vanaf 2015 defi nitief kwijt. 
Geen toeslag in december 2014 
betekent ook geen toeslag 
daarna.

Versobering Voorwaardelijk Pensioen 
en partnertoeslag AOW

Voor meer 

informatie kijk 

je op svb.nl
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Wie het weet mag het zeggen
Medewerkersparticipatie gaat over de invloed van 
medewerkers op hun dagelijkse werk en op beleid dat 
hun werk raakt. Dat betekent dat het veel minder zo is 
dat de baas zegt hoe het moet, maar dat de ervarings-
deskundige - degene die het weet - het mag zeggen. 
Zo was ook de conferentie vormgegeven. De deelnemers 
waren medewerkers, ondernemingsraadsleden en 
externe ervaringsdeskundigen die met elkaar in gesprek 
gingen over medewerkersparticipatie. Oftewel, ‘wie het 
weet mag het zeggen’. De kunst is om zo’n conferentie 
ook te vertalen naar concrete vervolgacties. Daar werd 
- op basis van eerdere ervaringen - wel aan getwijfeld en 
dat zal natuurlijk ook nu nog duidelijk moeten worden. 
Tegelijkertijd heeft ook iedere deelnemer aan de 

conferentie daar zelf een rol in; dat is juist de kern van 
medewerkersparticipatie. 
In het dagelijks werk wordt erkenning voor de waarde-
volle inbreng van de medewerker bij de Belastingdienst 
nog regelmatig gemist. Het zou al mooi zijn als er écht 
werkoverleg is, werd er ook gezegd. Er is dus nog werk 
aan de winkel als je meer medewerkersparticipatie wilt. 
Maar waarom zou je dat willen?

Waarom medewerkersparticipatie?
Medewerkers zijn goed opgeleid, ervaren en willen 
serieus genomen worden in hun werk en zienswijze. 
Als je de ervaring van de medewerkers niet gebruikt, 
dan doe je de medewerkers en de organisatie tekort. 
Door medewerkers te betrekken bij de besluitvorming 

Op 8 oktober werd de medezeggenschapsconferentie 2014 gehouden met als thema: 
‘Participatie van medewerkers in organisatievraagstukken’. Wat zijn mogelijkheden voor 
medewerkers om mee te denken en invloed uit te oefenen op de organisatie? Om die 
vraag te beantwoorden moesten de deelnemers van de conferentie aan het werk. 
Ook waren enkele externe deskundigen uitgenodigd om nieuwe zienswijzen en 
ervaringen in te brengen. De dag heeft mij aan het denken gezet over medewerkers-
participatie. Wat is het, waarom is het van belang en hoe verhoudt het zich tot 
medezeggenschap?

Medewerkersparticipatie

Wie het weet, mag het zeggen

Margreet

Mook
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krijgen deze - vaak betere en praktische besluiten - een 
groter draagvlak. Het positieve effect van medewerkers-
participatie voor de kwaliteit en het draagvlak van 
besluitvorming blijkt ook uit onderzoek. Daar moet wel 
bij gezegd worden dat participatie als trucje of als doel 
op zich (‘dat hoort er nu eenmaal bij tegenwoordig’) niet 
werkt. Dat zie je ook terug als medewerkers zeggen dat 
het begint met écht werkoverleg. Werkoverleg omdat 
het zo hoort en waar alleen maar mededelingen worden 
gedaan heeft dus geen effect. 

Hoe doe je dat, medewerkersparticipatie?
Medewerkersparticipatie vergt nogal wat. Als NCF ervaren 
we dat natuurlijk ook in onze inspanningen naar leden 
- medewerkers - toe. De animo voor deelname in de 
ondernemingsraad loopt terug. Dat betekent niet dat 
mensen nu minder betrokken zijn bij hun werk. 
Veel medewerkers doen liever mee aan kortstondige 
projecten waarin ze op hun expertise worden aan-
gesproken. Ook als NCF experimenteren we daarmee en 
de eerste ervaringen zijn positief. 

Als je medewerkersparticipatie in de organisatie wilt, dan 
betekent het dat medewerkersparticipatie onderdeel 
wordt van het werkproces. Dat is een grote verandering. 
Eén van de externe ervaringsdeskundigen op de 
conferentie gaf hiervan een voorbeeld. Dit ging over 
medewerkersparticipatie bij het samenvoegen van twee 
organisatieonderdelen. Om dat proces in goede banen te 
leiden waren kaders uitgezet door de organisatie. 
Daarbinnen werd aan medewerkers gevraagd mee te 
denken over hoe het werkproces goed vormgegeven kon 
worden. Een projectgroep verwerkte steeds de ideeën 
van de medewerkers en gaf argumenten, waarom 
suggesties al dan niet waren overgenomen. Het proces 
van medewerkersparticipatie kostte wat meer tijd, maar 
de weerstand tegen de organisatieverandering was veel 
minder dan gebruikelijk.

Geen standaardmodel
Dat is een positief resultaat. Je ziet in dit voorbeeld ook 
dat er verschillende niveaus van medewerkersparticipatie 

zijn. De kaders zijn al wel uitgezet. Daarover worden 
medewerkers geïnformeerd. Daarbinnen kunnen zij 
invloed uitoefenen. Het is belangrijk om duidelijk te zijn 
over wat er wel en wat niet beïnvloedbaar is en de 
verwachtingen daarover te delen. Anders levert mede-
werkersparticipatie veel frustratie op.
Een ander belangrijk punt is dat medewerkers gefaciliteerd 
moeten worden om mee te doen. 
Medewerkersparticipatie is geen extraatje dat bovenop 
het ‘gewone werk’ komt, maar integraal onderdeel van 
het werk waarvoor tijd nodig is en zo nodig ook 
begeleiding. 
Er is geen standaardmodel voor medewerkersparticipatie. 
We kunnen leren van elkaars ervaringen, maar de kern is 
nu juist dat je met elkaar tot een goede manier van 
medewerkersparticipatie komt. En dat kan bijvoorbeeld 
beginnen met écht werkoverleg.

Medewerkersparticipatie en de 
ondernemingsraad
De kern van medezeggenschap is medewerkerspartici-
patie bij besluitvorming binnen organisaties. Dat pleit 
voor een belangrijke rol voor ondernemingsraden in het 
organiseren van goede en brede medewerkers-
participatie. In het bovenstaande voorbeeld over de 
samenvoeging van twee organisatieonderdelen houdt 
de ondernemingsraad natuurlijk zoals altijd zijn (formele) 
rol als de kaders voor een dergelijke reorganisatie 
worden opgesteld. Maar daarnaast veranderde de rol 
van de ondernemingsraad mee met de invoering van 
medewerkersparticipatie. De ondernemingsraad zag er 
op toe dat de ideeën van medewerkers werden mee-
genomen in het proces en goed werden teruggekoppeld 
aan de medewerkers. Dat is een belangrijke functie. 
Medewerkersparticipatie houdt in dat medewerkers 
uitgenodigd worden om mee te denken over de 
organisatie. Maar dat kan ook betekenen dat het 
organisatiebelang voorop staat en het werknemers-
belang ondersneeuwt. De ondernemingsraad kan dan 
het werknemersbelang borgen, door enerzijds te 
checken of werknemers voldoende inbreng hebben en 
anderzijds de resultaten tegen het licht te houden vanuit 
werknemersbelang. 
Een individuele medewerker heeft meer keuze als 
medewerkersparticipatie daadwerkelijk ingevoerd is. 
Hij kan zelf input geven, maar als hij het gevoel heeft dat 
dat beter gezamenlijk kan - bijvoorbeeld zonder aanziens 
des persoons of omdat het dan meer effect heeft - kan 
hij dat ook via de ondernemingsraad doen.

Wat vind de NCF-medezeggenschap?
Als NCF-medezeggenschap vinden we het van belang 
om als medezeggenschap dichtbij de werkvloer te 
blijven, om de belangen van de medewerkers zo goed 
mogelijk te behartigen. Medewerkersparticipatie kan 
hierin een belangrijke rol vervullen. Dat kan bijvoorbeeld 
beginnen met écht werkoverleg. Maar ook hier geldt: 
wie het weet mag het zeggen! Heb je ideeën om 
medewerkersparticipatie vorm te geven en wat de rol 
van de ondernemingsraad of de NCF hierin kan zijn, laat 
het ons weten via mijnncf@ncf.nl o.v.v. medewerkers-
participatie.

Medewerkersparticipatie volgens 
Belastingdienst/Jong
Veel jongere medewerkers hebben geen nauwe 
banden met de medezeggenschap. Wel zijn ze 
bereid op andere manieren te participeren in de 
organisatie. 
Medezeggenschap is een formele structuur en 
ademt een sfeer van 'vergaderzwaarte'. 
Dat leeft niet zo bij de jongere medewerker.
Wat dan wel? Informele groepen van jongere en 
oudere medewerkers die samen vragen oplossen. 
‘Het is heel praktisch, dichtbij het dagelijkse werk.’

Bron: Beeldkrant, 14 oktober 2014 op basis van interview 

met vertegenwoordigers van Belastingdienst/Jong
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Klopt dat? Nee, de ‘IKAP-fi ets’ is 
inmiddels ondergebracht in de 
Werk-kostenregeling. Dit betekent 
dat er voor jou weinig gaat 
veranderen. Ook in 2015 kun jij 
nog steeds op dezelfde manier een 
fi ets via het werk bestellen. 

De Werkkostenregeling
Per 1 januari 2015 geldt voor alle 
werkgevers de Werkkostenregeling. 
Deze regeling houdt in dat werk-
gevers 1,2% van de totale loonsom 
belastingvrij mogen besteden aan 
vergoedingen voor het personeel. 
Naast fi etsen vallen onder meer ook 
kerstpakketten, personeelsfeestjes en 
vakbondscontributie onder de 
regeling. De werkgever moet er wel 
voor zorgen, dat de vergoedingen 
binnen de forfaitaire ruimte blijven. 
Zo krijgt de ‘fi ets’ dus concurrentie 
van andere vergoedingen. Het is niet 
ondenkbaar, dat de werkgever op 
een later tijdstip, in cao-verband, 
over de vergoedingen in gesprek 
gaat met de vakbonden om aan-
vullende afspraken te maken. 

Vergoedingen bij dienstreizen 
wijzigt per 1/1/2015. Waarom 
zijn de bedragen aangepast?
De fi scus heeft via onderzoek be-
paald dat het rijk te hoge bedragen 
verstrekt aan vergoedingen bij 
dienstreizen. Daardoor zijn er nieuwe 
normbedragen vastgesteld. De vaste 
onbelaste kostenvergoedingen voor 
reizen binnenland veranderen dus.

Wat wil de werkgever en wat 
willen de vakbonden?
De werkgever wil de oude bedragen, 
m.u.v. ontbijtvergoeding, vervangen 
door de vrijgestelde bedragen. 
De vakbonden willen het surplus 
(het deel dat volgens de fi scus teveel 
is) onder de vrije ruimte van de 
Werkkostenregeling brengen. 
Deze optie heeft voor de mede-
werker het voordeel dat de ver-
goeding netto blijft. Bonden en 
werkgever zijn het daar niet over 
eens, dus wordt dit een cao-onder-
werp.
Gevolg is dat de oude bedragen niet 
naar beneden zullen worden 
bijgesteld, maar dat er per 1 januari 
2015 een splitsing wordt aangebracht 
tussen een netto- en een bruto-
uitkering. Het fi scaal vrijgestelde 
wordt netto betaald, het hogere deel 
wordt bruto uitgekeerd.

Tijdelijke verlenging uitbreiding 
arbeidsduur van de baan
We hebben al meerdere keren het 
beleid dat de Belastingdienst voert 
over uitbreiding arbeidsduur in het 
Georganiseerd Overleg van de 
Belastingdienst (GOBD) ter discussie 
gesteld. Begin maart 2013 heeft het 
MT Belastingdienst ingestemd met 
tijdelijke uitbreiding van arbeidsduur 
voor bepaalde functies. Die uit-
breiding van arbeidsduur was tijdelijk, 
tot 1 januari 2015. Ons commentaar: 
Collectieve tijdelijke verlenging van 
arbeidsduur kan niet.

Eind september regende het telefoontjes van bezorgde leden over een eventuele 
afschaffi ng van de fi scale fi etsregeling. Dit naar aanleiding van berichten in de media 
over het met ingang van 2015 afschaffen van de bedrijfsfi etsregeling.

Wel/niet uitbreiding is een individuele 
afweging en kan niet op basis van 
collectief beleid worden gemaakt. De 
gewenste uitbreiding van de 
arbeidsduur moet worden toegekend 
als  er fi nanciële en formatieve ruimte 
is,  tenzij een zwaarwegend dienst-
belang zich daar tegen verzet. Een 
tijdelijke uitbreiding van de arbeids-
duur behoort niet tot de mogelijk-
heden in de ‘wet aanpassing arbeids-
duur’. Het is óf mogelijk óf onmogelijk, 
waarbij de bewijslast ligt bij de 
dienstleiding.

De dienstleiding bleef echter bij haar 
standpunt dat ze hierover collectief 
beleid voert en geen individuele 
afweging maakt. Dit betekende, dat 
vakbonden en dienstleiding in het 
GOBD lijnrecht tegenover elkaar 
stonden. Het beleid van de Belasting-
dienst was alleen aan te vechten voor 
de rechter, als een individuele 
medewerker bezwaar aantekende 
tegen de tijdelijkheid van de 
uitbreiding. Medio dit jaar kondigde 
de dienstleiding bij Belastingen 
echter aan, dat alle gehonoreerde 
verzoeken voor tijdelijke arbeids-
duurverlenging structureel kunnen 
worden gemaakt.

En meer...

Fietsregeling 2015 en 
vergoedingen bij dienstreizen

Vrijgestelde bedragen 
aldus de fi scus
Ontbijt: €10,77 (was €8,34)
Lunch: €8,30 (was €14,18)
Diner: €20,81 (was €21,45)
Dagvergoeding: €4 (was €4,50)

Let op
De verblijfkostenvergoedingen 
voor 2015 zijn op dit moment 
niet bekend. Eind december 
vind je de bedragen voor 2015 
op het Rijksportaal Personeel.
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Waar zou je ook wel willen wonen?
Als thuiswerken praktisch ingevuld 
kan worden? Frankrijk! Controles 
moeten wel in de Nederlandse taal 
blijven. Mijn Frans is nog niet zo 
goed. Maar wie weet, ooit!

Werken bij de Belastingdienst, was 
dat een roeping?
Niet echt. Het liefst was ik iets in de 
sport gaan doen.Mijn vader bracht 
mij echter op het idee om eens te 
solliciteren bij de Belastingdienst. 
Ik heb wel een tijdje moeten 
wennen, maar ik heb het nu goed 
naar mijn zin bij de dienst. Ik ben 
tevreden over mijn werkgever. 

Niets in dit leven is zeker, wat is jouw 
grootste angst?
Niet meer de dingen kunnen doen 

die ik nu doe. Het leven is fantastisch 
als je gezond bent. Dat moet je 
koesteren. Dan kun samen genieten 
van al het moois dat het leven je te 
bieden heeft. 

Wat is jouw grootste wens?
Het klinkt saai, maar ik ben tevreden 
met de dingen die ik heb. Uiteraard 
wens ik snel mijn opleiding af te 
ronden zodat ik me eindelijk RA 
(Register Accountant) mag noemen. 
Daar ga ik mijn best voor doen.

Huisje, boompje, beestje vind jij dat 
saai?
Nee, ik ben geen losbandig type. 
Ik hou van zekerheid en heb graag 
het overzicht over de zaken. 
Met andere woorden, ik zoek 
geen spanningsveld.

Met wie zou je het liefste een 
avondje door willen zakken?
Ik ben geen fan van iets of iemand. 
Maar als ik dan toch zou moeten 
kiezen, dan zou ik wel eens van 
gedachten willen wisselen met Louis 
van Gaal. Ik heb respect voor mensen 
die uitzonderlijk presteren in hun 
vakgebied.

Wat zou je willen zeggen tegen 
Mark Rutte?
Ik heb er niet echt behoefte aan om 
mijzelf uit te laten over politieke 
aangelegenheden in het openbaar. 
Ik ben ook niet zo veel met politiek 
bezig. Dus feitelijk heb ik hem niets 
te zeggen.  

De vakbond roept al een hele tijd 
dat we loonsverhoging verdienen, 
maar moet dat ten koste gaan van 
arbeidsvoorwaarden? Wat zou jij 
willen inleveren? 
Ik zou zeggen laat ze de pasdag 
maar afschaffen, maar dan krijg ik 
ruzie met mijn vader. Dus dat doe ik 
niet. Salaris en arbeidsvoorwaarden 
moeten wat mij betreft in de 
(stijgende) lijn blijven. 

Welke rol zou jij willen spelen in 
een fi lm?
Ik heb niet bepaald een acteur waar 
ik groot fan van ben. Er is wel een 
fi lm die ik fantastisch vind en al 
zeker tientallen keren gezien heb. 
The Boondock Saints, geweldige 
fi lm, ik zou best de rol van Rocco, 
of een van de broers MacManus 
willen spelen.

Je mag auditie doen bij Goede 
tijden, slechte tijden en je bent 
aangenomen. Welke rol zou je 
willen vertolken? Je moet kiezen. 
Ik kijk nooit naar die serie, maar 
mijn vriendin wel. Dus ik weet er 
wel iets van. Ik zou dan als het echt 
moet wel de tegenspeler willen zijn 
van Gigi Ravelli. Dat lijkt me wel 
een leuke rol. 

Ook NCF

Joost de Prenter
Paspoort

Leeftijd: 26 jaar, geboren in 
Roosendaal.

Opleiding: VWO. Via de Belasting-
dienst: Master of Science in 
Accountancy en nu nog bezig 
met Post Master RA. 

Loopbaan: Gestart met horeca-
dingetjes. Mijn vader, die ook bij 
de Belastingdienst werkt, heeft me 
uiteindelijk enthousiast gemaakt 
om te solliciteren. 

Burgerlijk: samenwonend met 
Annika. 

Woonplaats: Roosendaal, 
recentelijk een huis gekocht.
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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.
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