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Van de voorzitter

Losse flodders...
Trots
Trots ben ik op mijn collega’s. Net zo trots ben ik op
het feit dat ik bij de Belastingdienst werk.
Ik geef het je te doen, zoveel negativiteit in de pers.
Daar kan blijkbaar geen mens het onderscheid maken
tussen waar wij wel of geen invloed op hebben.
Jullie moet dus wel heel sterk in je schoenen staan.
Trots, nee, súpertrots ben ik op mijn collega’s.

Positief
Positief ben ik altijd. Negatief zijn levert niks op.
Te weinig mensen en te veel werk; dat mag gezegd
worden.
Fijn zou het zijn als ook de politiek dat gaat begrijpen.
‘Opgeven’; dat komt in mijn woordenboek niet voor.
De ‘strijd aangaan’ met wat niet goed gaat juist wel.

Plezier

dat de sociale binding op het werk verstevigd wordt.
Mensen elkaar (mogen) helpen waar ze kunnen.

Losse flodders
Jullie begrijpen het al; ik schrijf wat losse flodders.
Tussen de regels door probeer ik eigenlijk te vertellen
dat mij er veel aan gelegen is dat de Belastingdienst
een fijne, sociale en mooie plek blijft om te werken.
En, dat jullie op mij en de anderen binnen de NCF
kunnen rekenen.
Wij gaan ons stinkende best doen in het nieuwe jaar.
Voor nu veel gezondheid, geluk en voorspoed voor
jullie en degenen om wie jullie geven. Dat we volgend
jaar maar met plezier mogen genieten van positieve
zaken waar we trots op kunnen zijn!
Jullie ‘losse-flodder-trots-op-jullie-zijnde-voorzitter’,

Met plezier ga ik iedere dag naar mijn werk. (Nou ja,
soms ook wel even niet.) Van harte gun ik dan ook
iedereen fijne collega’s en veel werkplezier.
Ook hier geldt voor mij de gouden regel: alleen kan
ik niets, maar met ons allen heel veel. Ik hoop dan ook

Een warme groet,
Albert

Albert van der
Smissen

50 euro voor jou?
Gratis lidmaatschap in
2017 voor jouw collega?
De NCF start op 1 januari 2017 een exclusieve ledenwerfactie!
Als vakbond kunnen wij met meer leden meer voor jullie doen.
Immers, hoe meer leden we hebben, des te groter is de invloed
die we samen kunnen uitoefenen. Voor het werven van leden
kunnen we de hulp van onze NCF-leden goed gebruiken. We
belonen jullie hier als ledenwervers dan ook graag voor. Werf je
een nieuw lid, dan belonen wij jou met vijftig euro!
Om het je makkelijker te maken om een collega lid te maken,
bieden we het nieuwe lid óók iets moois aan: gratis lidmaatschap
in 2017. Bij deze Bondig tref je een ‘HOI-folder' aan, zodat je
collega kan lezen wat het belang is van lid zijn van de NCF. Tevens
hebben we twee posters toegevoegd. We stellen het erg op prijs
als je deze op jouw kantoor ophangt!
Heel simpel dus:
Jij werft een nieuw lid: we maken zo snel mogelijk vijftig euro
over op jouw rekening.
Het nieuwe lid krijgt na afloop van 2017 al zijn in 2017 betaalde
contributie van ons terug. Het nieuwe lid moet wel minstens
twee jaar geen lid zijn geweest en twee jaar lid blijven.
Deze actie loopt tot 1 maart 2017.
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Nog meer informatie kun je nalezen op onze website.
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Uit de praktijk

Verplicht meewerken aan onderzoek?
Klaas voelde zich ziek. Al maanden liep hij op zijn tandvlees door de combinatie van werk,
gezin en zorg voor zijn zieke vader. Hij meldde zich ziek bij zijn teamleider. Al vrij snel kreeg
Klaas de vraag wanneer hij weer op de werkvloer zou verschijnen. Klaas vroeg zijn huisarts
om advies. De huisarts diagnosticeerde een burn-out en adviseerde Klaas nog een paar
weken uit te rusten.

Deze boodschap gaf Klaas door aan zijn leidinggevende. Tot grote verbazing van Klaas viel er de volgende
dag een uitnodiging van de bedrijfsarts in de brievenbus.
De bedrijfsarts adviseerde de werkgever om een
expertise- of gericht onderzoek in te zetten door een
gespecialiseerde instelling om meer duidelijkheid te
krijgen over de mate en ernst van de beperkingen van
Klaas en eventueel de prognose met betrekking tot het
herstel.
Voor Klaas was de maat vol. Hij wilde alleen rust en nu
werd hij tot van alles verplicht. Hij weigerde mee te
werken. Ondanks verwoede pogingen van zijn teamleider om hem te overtuigen om toch mee te werken aan
het onderzoek, volhardde Klaas dat halsstarrig.
De werkgever hield vervolgens de bezoldiging van
Klaas in, omdat hij niet wilde meewerken aan het
onderzoek. ‘Kan dit zomaar?’, vroeg Klaas zich af.
Het antwoord op die vraag is: ja. In het ARAR is
namelijk bepaald dat jij als ambtenaar kan worden
verplicht om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek
te ondergaan ter beantwoording van de vraag of jij,
tijdens het tijdvak waarin jij wegens ziekte ongeschikt
bent om te werken, in het belang van jouw genezing
arbeid mag verrichten en om vast te stellen welke

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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arbeid wenselijk wordt geacht. Ook is bepaald dat jouw
aanspraak op bezoldiging vervalt als je zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van
de deskundige persoon of de arbodienst om te
verschijnen of mee te werken aan onderzoek hiernaar.
Klaas vond dat hij niet kon worden verplicht mee te
werken aan het arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Zijn behandelend arts kon alle benodigde informatie
aanleveren. Zijn werkgever had ook een alternatief
kunnen bedenken, vond Klaas, zoals het laten doen van
het onderzoek door een deskundige in wie hij vertrouwen had.
Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep bleek dat Klaas hierin geen gelijk heeft. De
hoogste ambtenarenrechter oordeelde dat de behandelend arts niet de eerstaangewezen partij is om te
adviseren over arbeidsgezondheidskundige kwesties.
Nu de bedrijfsarts gemotiveerd heeft geadviseerd een
expertiseonderzoek in te zetten, mocht de werkgever
dat advies volgen en Klaas opdragen hieraan mee te
werken. Daarbij mocht de werkgever bepalen wie dat
onderzoek zou uitvoeren. Dat het onderzoek mogelijk
ook door een deskundige zou kunnen worden uitgevoerd in wie Klaas meer vertrouwen had, deed hier niet
aan af. De bezoldiging van Klaas was dus terecht
ingehouden.

Appeltje-eitje

Het Pokémonspel
In het gebouw van de UWV te Utrecht
zijn diverse Pokémon gespot: drie
Magikarps en één Pikachu. ‘Nu giet it
oan’, verzuchtte een zeer gewaardeerde collega per Skype vanuit het
Belastingkantoor in het Friese
Leeuwarden. Een Brabantse GOmedewerker uit Eindhoven meldde
via zijn interne IBM Lotus Notes
e-mailadres: ‘De varkensstront spuit
dun uit de gierton.’

Ongevallen liggen op de loer
Diverse Pokémonspottende ambtenaren hebben lichamelijke verwondingen
opgelopen doordat ze te veel bezig
waren met het digitale vangspel.
Vorige week viel een communicatiemedewerkster in de fietsenkelder van
haar fiets tijdens een verhitte ‘gym
battle’ en moest dit bekopen met een
forse hoofdwond. Een 35-jarige
beleidsmedewerker liep verwondingen aan zijn benen op, omdat hij
tijdens de achtervolging van een
sneaky Pikachu abrupt tegen een
glazen deur aan was geknald.
‘Blijkbaar is het spel niet zo gebruiksvriendelijk als we dachten’, constateert
een nuchtere ICT-specialist in zijn met
vier huizenhoge computerservers

uitgeruste werkruimte. Zijn welgemeende advies: 'Gooi, om erger te
voorkomen, dat klotespel in de
digitale afvalcontainer en probeer zo
snel mogelijk af te kicken van deze
virulente gameverslaving.'

Negatieve effecten
Overigens, in steeds meer landen doen
de autoriteiten Pokémon Go in de ban.
Wit-Rusland heeft spelers gewaarschuwd niet in mijnenvelden rond te
struinen; boem is ho. Politieagenten in
Indonesië mogen het spel niet meer
spelen, omdat het aantal uitgeschreven bekeuringen met 90% is afgenomen. Australië accepteert bij misdragingen niet langer het excuus ‘Ik was
Pokémon aan het vangen’, maar legt
verkeersovertreders direct zeer hoge
boetes op.
Is het niet flauw van de autoriteiten
om een onschuldig tijdverdrijf zó
negatief te benaderen en – daar waar
dat mogelijk is – direct genadeloos af
te straffen?
Gebleken is dat mogelijke gevaren
danig onderschat worden. Zo heeft
het Israëlische leger zijn manschappen
gewaarschuwd voor een nieuwe

bedreiging. De alom populaire app
Pokémon Go zou strategische
informatie lekken. Het leger heeft zijn
militairen verboden het spel op
Israëlische militaire bases te spelen uit
bezorgdheid over de nationale
veiligheid in het land. Pokémon
Go-spelers zwerven in groten getale
door de straten en gebouwen. Via hun
smartphone met daarop een digitale
plattegrond proberen ze wezens die
op het scherm verschijnen te ‘vangen’.
In een richtlijn aan soldaten en
officieren waarschuwt het leger dat
het spel smartphones, camera’s en
locatiediensten activeert. Ook kan
Pokémon Go gevoelige informatie
over locaties van militaire terreinen en
foto’s van de bases lekken. Daarnaast
ziet de legerleiding het gevaar dat de
soldaten in de val lopen van een
nep-applicatie die zich voordoet als
Pokémon Go, maar welke in feite
geheime informatie van de telefoons
van de militairen kan downloaden.
Conclusie: het is voor integriteit
gedweeë ambtenaren initieel
opportuun om de rondvliegende
virtuele wezentjes stante pede de
deur te wijzen: Pokémon, Go!

Appeltje-eitje
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Een kijkje achter de schermen

Familiedagen Douane
Schiphol Passagiers
Begin oktober organiseerde de Douane op Schiphol twee familiedagen. Dankzij een goede
voorbereiding en een team van enthousiaste vrijwilligers werden beide dagen goed bezocht.
Ze waren een groot succes.

D-toren
Het is al redelijk druk en rumoerig in
aankomsthallen 3 en 4 van Schiphol.
Her en der staan er plukjes mensen
reikhalzend uit te kijken naar
reizigers waarop ze, soms al uren,
staan te wachten. Een enkeling
heeft zelfs een spandoek meegenomen met daarop een warme tekst
van welkom. Tussen de twee
aankomsthallen ligt de D-toren.
In deze toren is op de vierde, vijfde
en zesde verdieping de Douane
gehuisvest. Speciaal voor de
familiedag is er voor de toegang
van de toren een tafel neergezet,
versierd met gekleurde ballonnen,
zodat gasten van deze dag gemakkelijk hun weg kunnen vinden in
deze drukke hallen.
Het is zaterdagochtend 1 oktober
tegen half tien als de eerste gasten
zich melden bij de tafel. Hier worden
ze welkom geheten door een aantal

Peter van
Diepen
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vrijwilligers, kunnen ze zich inschrijven en krijgen ze een programmaboekje en een plattegrond mee.
De sfeer is er uitgelaten, want waar
douanecollega’s elkaar ’s morgens
normaliter in uniform begroeten,
staan ze nu in burger tegenover
elkaar en dat is even wennen.
Daarnaast is het voor hen bijzonder
om hun familie er nu bij te hebben.
Ze willen maar al te graag hun
werkplek aan hun familie en
kennissen laten zien. ‘We verwachten vandaag zo’n 300 mensen’,
vertelt één van de vrijwilligers achter
de tafel terwijl ze programmaboekjes en plattegronden uitdeelt.

Het restaurant
In de D-toren gaat er een lift naar de
vijfde verdieping. Daar is het nieuwe
restaurant van de Douane op
Schiphol. Het restaurant is vorig jaar
grondig verbouwd in moderne stijl

en met warme kleuren. Vanuit een
hoek van het restaurant wordt het
binnendruppelende publiek met
bekende klanken uit de jaren ’70 en
’80 welkom geheten door het trio
Backsound. De personeelsvereniging
van de Douane op Schiphol is er ook
vertegenwoordigd met een standje
en hoopt op deze dag nog een
aantal nieuwe leden aan zich te
binden. In het restaurant komt men
even bij. Sommigen hebben een
lange autorit achter de rug. Ook
wordt er genoten van een kop koffie
of thee en een speciaal voor deze
dag bereid gebakje met marsepein.
Verder is er tijd om het programmaboekje en de plattegrond te
raadplegen.

Cameratoezicht
Op de vijfde verdieping is cameratoezicht gehuisvest. De eerste groep
mensen loopt er langzaam naar

binnen en wordt van harte welkom
geheten. Op Schiphol hangen er zo’n
tweeduizend camera’s en een groot
aantal wordt nauwlettend in de
gaten gehouden door de Douane. In
het kantoor van cameratoezicht
staat een groot aantal hypermoderne schermen met daarachter
medewerkers die met een soort
joystick de camera’s bedienen. Men
krijgt uitleg over deze afdeling via
een beeldscherm.
Vanaf het kantoor van cameratoezicht heb je een prachtig uitzicht
over Schiphol-Oost. Aan de E- en
F-pier staan enorme vliegtuigen in
allerlei kleuren die net zijn gearriveerd of die nog moeten vertrekken.
Een grote, blauwe Boeing 747 taxiet
over één van de landingsbanen naar
zijn gate aan de pier om zijn
passagiers af te zetten na een lange
reis over de oceaan. In de verte is
een stipje zichtbaar dat de contouren van een vliegtuig aanneemt als
het dichterbij komt. Het is druk op
Schiphol vandaag.

staat een drietal zuilen met daarop
een groot aantal foto’s uit de
100-jarige geschiedenis van Schiphol.
Dit jaar viert het vliegveld, dat zich
inmiddels Koninklijke Schiphol mag
noemen, zijn 100-jarig jubileum. En
dit jubileum wordt uitbundig
gevierd. Vlak voor de familiedag
hebben zelfs koning Willem-Alexander en koningin Maxima het
vliegveld bezocht en een rondleiding
gekregen. Die dag heeft op de
medewerkers zoveel indruk gemaakt
dat er nog steeds over wordt
gesproken.
Op de drie zuilen is in vogelvlucht de
100-jarige geschiedenis van Schiphol
te zien. Er is ontzettend veel
veranderd op het vliegveld in de
afgelopen eeuw. Zo is er te lezen dat
er in het eerste jaar van Schiphol
zo’n 450 passagiers waren die het
luchtruim kozen. Dat is een enorm
verschil met de ruim 50 miljoen
passagiers die tegenwoordig via dit
vliegveld vliegen.

Belasting- en Douanemuseum

“

Vanaf cameratoezicht heb je een
prachtig uitzicht
over Schiphol-Oost.

Naast de zuilen staat een tweetal
glazen vitrines met daarin een aantal
voorwerpen uit de geschiedenis van
de Douane uit het Belasting- en
Douanemuseum in Rotterdam. Er
staan wat mensen voor de vitrines en
ze bekijken aandachtig de voorwerpen erin. Het is aan deze voorwerpen te zien dat er in de geschiedenis
van de Douane veel is gemeten. De

Douane moet immers de belastingen
innen op ingevoerde goederen en
als het om grote hoeveelheden (in
stuks en liters) gaat, bijvoorbeeld
een tankwagen met olie, dan
moeten de hoeveelheden die op de
aangifteformulieren staan, wel
kloppen. Zo ligt er in een vitrine een
meetlint met gewicht uit de jaren
‘50, waarmee de inhoud van een
tank werd gemeten.
‘Wil je een foto van me maken?’,
vraagt een douanecollega in burger
aan zijn eega als hij naast één van de
twee paspoppen van het museum
gaat staan. Aan weerszijden van de
twee glazen vitrines staan twee
paspoppen die een oud uniform
dragen uit de geschiedenis van de
Douane. ‘Die van de jaren ’50 zal
waarschijnlijk erg warm zijn geweest
in de zomer, zo aan de stof te zien’,
zegt de man naast de paspop terwijl
zijn vrouw hem fotografeert.

Paspoorten
Het bezoek aan de vierde verdieping
wordt afgesloten met een korte
demonstratie van het herkennen van
paspoorten. Paspoorten zijn
belangrijke documenten en daarom
erg fraudegevoelig. De Douane
gebruikt verschillende apparaten en
instrumenten om te kijken of de
documenten aan de juiste veiligheidseisen voldoen. De omstanders
van deze demonstratie vinden de
uitleg erg interessant, want ze staan
geboeid te luisteren.

“

100 jaar Schiphol
‘Op de vierde verdieping kan ik
geschminkt worden’, zegt een jong
meisje in het restaurant tegen haar
moeder als ze samen aan tafel het
programmaboekje raadplegen. De
familie van vier – haar broertje en
vader zijn ook aanwezig – gaat naar
de vierde verdieping waar de twee
kinderen zich laten schminken tot
prinses en zeerover. Gillend van
plezier rennen ze even later om
elkaar heen, zich inlevend in hun
nieuwe rol waarin ze zijn geschminkt.
Ook de vierde verdieping is ruim een
jaar geleden grondig verbouwd. Het
kantoor oogt als een hippe huiskamer met moderne meubelen en
werkplekken. Voor een enorme kast
Uitgave 34 - december 2016
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“

Mensen nemen de
meest exotische
spullen mee.

“

Berenkop
De familiedag gaat verder op de
zesde verdieping. In een grote zaal
staat daar een groot aantal ‘vangsten’ van de Douane op Schiphol uit
de afgelopen jaren. Het zijn vooral
spullen die zijn aangetroffen in de
koffers van passagiers. ‘Mamma,
mamma, die beer kijkt mij aan’, zegt
een kind enigszins geschrokken als
ze oog in oog staat met een
berenkop. De huid van deze beer ligt
uitgespreid over de tafel en doet
dienst als kleed waarop de andere
spullen zijn uitgestald. Mensen
nemen de meest exotische spullen
mee. Behalve de berenhuid staat er
ook een opgezette kop van een
jaguar op de tafel en is er een kleine,
opgezette babygorilla te zien. ‘Hoe
kun je in vredesnaam zoiets meene-
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men?’, zegt een man enigszins
verontwaardigd. Naast het aapje
liggen kostbare voorwerpen van
ivoor, zeldzame schelpen, producten
van een krokodil, de huid van een
varaan en een slang op sterk water
in een fles.

iemand op. ‘Dat zou je in eerste
instantie denken, maar deze was is
doordrongen met drugs en
vertegenwoordigt op straat een
enorme waarde’, reageert de
vrijwilliger en zijn toehoorders
kijken elkaar verbaasd aan en
beginnen te roezemoezen.

Drugs
Op de volgende tafel staan spullen
die drugsgerelateerd zijn. Drugs
vormen één van de belangrijkste
aandachtsgebieden van de Douane
op Schiphol. Al jaren worden er
100% controles uitgevoerd op
vluchten uit zogenaamde risicolanden. Omdat er veel geld valt te
verdienen met de smokkel van drugs
(miljoenen), passen de smokkelaars
allerlei uiterst creatieve smokkelmethodes toe.
‘Wat denken jullie dat dit is?’, vraagt
de vrijwilliger achter deze tafel. Hij
laat het groepje mensen dat om hem
heen staat, een doorzichtig stuk was
zien. In de was zit een aantal
prachtig mooi gekleurde, opgezette
vlinders. Een voorwerp dat zo uit
een exotisch land meegenomen zou
kunnen worden door een wetenschapper. ‘Een voorwerp van iemand
die vlinders verzamelt’, merkt

Uitzicht
Na alle informatie op de zesde
verdieping te hebben verwerkt, is
er wederom de mogelijkheid om
van een prachtig uitzicht te
genieten. Speciaal voor de
familiedag zijn er verrekijkers
opgesteld en is er een plattegrond
gemaakt van Schiphol en zijn
naaste omgeving. Het is zonnig
weer en het uitzicht is goed. In de
verte staan de enorme kantoorkolossen van de Amsterdamse Zuidas.
Het nieuwe kantoor van de
Koninklijke Marechaussee en de
Rechtbank van Schiphol-Oost staan
dichterbij en zijn met een verrekijker goed te zien. Verderop, links,
liggen de stad Haarlem en de
verkeerstoren van de Polderbaan.
Als afsluiting van het bezoek aan
de zesde verdieping en de D-toren,
kunnen de kinderen poseren in een

heus douane-uniform voor een vlag
met een douane-embleem. Dit leidt
tot leuke taferelen. Een jongetje laat
zijn uniform aan zijn zusje zien en
beiden barsten in lachen uit. Het
uniform is veel te groot voor hem en
sleept inclusief de mouwen over de
grond.

Aankomsthal twee
Behalve in de D-toren zijn er nog
enkele andere activiteiten voor de
familiedag georganiseerd in
aankomsthal twee, een paar
minuten lopen van de D-toren. In
deze aankomsthal staat een aantal
douaneschermen opgesteld waarachter de hondengeleiders staan om
een demonstratie te geven. De
hondengeleiders laten zien hoe zij
werken met hun honden en vragen
daarbij de medewerking van hun
publiek, dat direct enthousiast
reageert. Eén van de kinderen wordt
gevraagd om een lapje met sporen
van drugs te plaatsen onder één van
de pilons die in een vierkant staan
opgesteld. De hondengeleider laat
zijn hond los en spoort hem aan om
te zoeken. Al snel weet de hond het
'drugslapje' onder één van de pilons
te vinden en gaat kwispelend naast
de pilon zitten. De hondengeleider
beloont hem met een hondenkoekje
en iedereen klapt enthousiast.

“

Acteurs laten daar
op gedreven
manier zien hoe de
dagelijkse werkzaamheden van
een douanier eruit
kunnen zien.

“

Acteertalent
In dezelfde hal, even verderop,
wordt achter een aantal douaneschermen een toneelstukje opgevoerd. Acteurs laten daar op
gedreven manier zien hoe de
dagelijkse werkzaamheden van een
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douanier eruit kunnen zien. De
acteurs leven zich goed in hun rol in,
want al gauw lopen de emoties hoog
op als er iets in de koffer gevonden
wordt dat verboden is. ‘Ik wil wel
helpen!’, roept een jongetje uit het
publiek. Hij neemt de rol van de
douanier over en blijkt over een
flinke dosis acteertalent te beschikken. Uiterst zorgvuldig legt hij, één
voor één, de inhoud van de koffer
op tafel en voert de controle perfect
uit. Het publiek vindt het vermakelijk, klapt en lacht.

The Outlook
De Douane is over verschillende
locaties verspreid, maar helaas
kunnen deze niet allemaal bezocht
worden op de familiedag. Naast de
D-toren en aankomsthal 2 zijn er ook
activiteiten georganiseerd in kantoor The Outlook, even verderop op

Schiphol. In een bus worden de
bezoekers van de familiedag naar
The Outlook vervoerd, hun een blik
gunnend op een gedeelte van het
vliegveld en de enorme luchtverkeerstoren. De zon is inmiddels
helemaal doorgebroken en de
dienstauto's van de Douane,
Koninklijke Marechaussee (KMar) en
de FIOD staan te blinken voor The
Outlook.
De Douane op Schiphol werkt met
een groot aantal organisaties samen
en ook de KMar en de FIOD leveren
een bijdrage aan deze familiedag.
Tussen de dienstauto's door heeft de
KMar een parcours uitgezet waarop
een vader en zijn zoon op een
Segway rijden. Een dergelijk
voertuig wordt heel anders bestuurd
dan een fiets of een brommer, want
beiden hebben veel moeite met zo'n
Segway.
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De kelder
De kelder van The Outlook is de
laatste locatie van deze goedgeorganiseerde, gezellige en warme
familiedag. Tussen de geparkeerde
auto's van collega's die gewoon
moeten werken, heeft de Douane
een ruimte vrijgelaten voor een
aantal demonstraties. Het is er
gezellig. Overal staan groepjes
mensen aandachtig te kijken of
enthousiast te praten. Op een tafel
staan wat drankjes en nootjes waar
mensen zich tegoed aan doen.

FIOD
Een hoek van de kelder is gereserveerd voor de FIOD. Ze staan daar
met een stand en een schietbaan. De
FIOD wordt ingezet op Schiphol als
er sommen geld worden aangetroffen bij passagiers die vermoedelijk te
maken hebben met witwassen. Het
werk bij de FIOD kan soms wel risico
met zich meebrengen. Een vrijwilliger laat een enorme stormram zien
waarmee deuren gekraakt kunnen
worden van woningen waarin
verdachten zich op kunnen houden.
De stand van de FIOD trekt veel
bekijks, vooral vanwege de aanwezige schietbaan. Plotseling zijn er
schoten te horen: 'pang, pang,
pang...'. Iemand haalt net de trekker
een aantal keren over, schiet met
verfkogels en bekijkt zijn resultaten
op de schietschijf.
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Hondengeleiders
Het is inmiddels laat in de middag.
De zon laat zijn laatste, warme
stralen zien en de hondengeleiders
in de kelder geven hun laatste
demonstratie van die dag. Hoewel
de bezoekers van de familiedag al
veel gezien en gehoord hebben,
staan ze nog bijna net zo enthousiast als in de ochtend naar de
hondengeleiders en honden te
kijken. Druk snuffelend doorzoeken

de honden de douane-auto's en
vinden al heel snel de drugs in de
achterbak. Wat volgt is een laatste,
warm applaus.
Sommige bezoekers van de familiedag nemen nog een drankje,
anderen gaan direct huiswaarts.
De familiedagen op Schiphol gaven
niet alleen een kijkje achter de
schermen, maar waren bovenal erg
leuk en een groot succes.

Van de bestuurstafel
Belastingservice
Nu je dit leest, loopt 2016 op zijn laatste benen en gaan we ons klaarmaken
voor de oliebollen, de champagne en het vuurwerk. Ook fiscaal gezien sluiten
we 2016 af. Daarom ontvang je in de eerste maanden van 2017 weer een uitnodiging
om je aangifte inkomstenbelasting 2016 in te dienen. Bedenk dat onze werkgever heel
hoge eisen stelt aan de aangiften inkomstenbelasting van het eigen personeel. In de wandelgangen
noemen we dit ook wel de ‘verhoogde zorgplicht’. Misschien ben jij één van degenen die ertegen
op zien om de aangifte inkomstenbelasting 2016 in te vullen. Geen nood, want ook hier schiet
de NCF in de persoon van Carel Loman je te hulp. Dus, wil je hulp bij het invullen van je
aangifte inkomstenbelasting? Carel zit klaar om je met raad en daad bij te staan.
Carel is via telefoonnummer 088 - 153 06 45 of per e-mail via
ca.loman@belastingdienst.nl bereikbaar.

PMA-bonus
Ben je in 2016 via PMA bij Menzis verzekerd? Dan kun je tot 31 december 2016
aanspraak maken op de PMA-bonus. Surf naar pmabonus.nl en vraag je
bonus aan. Het gaat heel eenvoudig: je vult je verzekerdennummer
(polisnummer zonder voorloopnul) en je geboortedatum in, die
vervolgens via een beveiligde omgeving worden verzonden.
Daarna klik je ‘uw bonus’ aan en PMA doet de rest.

Kerstreces
Het bondskantoor is gesloten vanaf 23 december 2016
tot en met 1 januari 2017. Telefonische vragen kun je dus
in die periode niet kwijt, maar wel kun je een bericht inspreken
of mailen naar het bekende e-mailadres (mijnncf@ncf.nl).
Ingesproken berichten en ontvangen e-mails worden vanaf
2 januari 2017 beluisterd/gelezen en beantwoord 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 (telefoonnummer 010 - 410 16 58, optie 1).

Algemene Vergadering NCF
De Algemene Vergadering van de NCF vindt plaats op donderdag 20 april 2017.
Noteer deze datum dus maar vast in je agenda. Zoals gebruikelijk volgt nadere
informatie in de eerste maanden van 2017.

Algemene Vergadering VPF
De Algemene Vergadering van de VPF vindt plaats op vrijdag 12 mei 2017.
De uitnodiging voor het bijwonen van deze bijeenkomst volgt in de
loop van 2017. Deze uitnodigingen zullen zo veel mogelijk digitaal
worden toegezonden. Heb je een e-mailadres maar is dat (nog)
niet bekend bij de VPF? Stuur ons dan via mijnncf@ncf.nl
een e-mail. Hiermee kan je onze kosten positief
beïnvloeden: geen kopieerwerk, geen
enveloppen en ook niet onbelangrijk,
geen portokosten. Help je mee?

Piet van
Sintmaartensdijk
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Bernard Hanstede

Zweven als een adelaar
Het Belastinggebouw in Eindhoven herbergt een fervent liefhebber van de zweefvliegsport.
Je komt hem regelmatig tegen in gebouw 2 bij de flexwerkplekken van het team ‘Algemeen
Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Zijn naam is Bernard Hanstede. Hij is 60 jaar oud en woont in
het kerkdorp Vlijmen. In de periode half maart tot eind oktober is Bernard in het weekend
regelmatig te vinden op vliegveld Nistelrode in de buurt van de gemeente Oss. Zweefvliegen
is namelijk zijn passie.

Bernard vertelt: ‘Uiteraard moet het
bij voorkeur droog weer zijn en mag
het niet al te hard waaien.
Bovenkant windkracht 4 cross op de
baan is voor veel toestellen echt wel
het maximum. Toch is dat behoorlijk
te noemen. Het toverwoord is
thermiek en daar is zonneschijn voor
nodig. Zonder thermiek weinig
zweefvliegpret. Instabiele weersomstandigheden hebben wij overigens
het liefst.’

Wanneer heeft het zweefvliegvirus jou te pakken gekregen?
‘Ik ben in 2006 lid geworden van de
in 1972 opgerichte Aeroclub Nistelrode, maar beoefen deze hobby reeds
sinds 1973. Wij vliegen op het enige
echte burgerzweefvliegveld in
Noord-Brabant. De overige zweefvliegclubs in deze provincie vliegen

Frank
Verweij
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op militaire vliegbases, zoals
Woensdrecht en Gilze-Rijen. Als
burgerzweefvliegclub is Aeroclub
Nistelrode uitermate toegankelijk
voor familie, vrienden en passanten.
Je kunt bij ons dan ook altijd
binnenlopen en bij mooi weer vanaf
ons terras genieten van het zweefvliegbedrijf. Er heerst een ontspannen en gemoedelijke Brabantse
sfeer! We serveren zelfs zweefvliegbier. Dit speciale bier wordt geleverd
via een lid van onze club.’

Is de zweefvliegsport veilig en
zit er een wedstrijdelement in?
‘We proberen door voortdurende
vlootvernieuwing en opleiding, ook
het zogenaamde prestatievliegen
mogelijk te maken. Degene die het
verst én het langst vliegt is de
‘winnaar’. Het clubrecord staat

inmiddels op 700 km! Het is zeker
een veilige sport te noemen. Dat
blijkt ook uit de statistieken. We
besteden er veel tijd aan om de
sport veilig te houden.’

Wordt het na verloop van tijd
niet saai, als je enkel vanaf
vliegveld Nistelrode vliegt?
‘We gaan we minimaal één keer per
jaar naar het buitenland om in een
andere omgeving te kunnen vliegen.
Dat is machtig mooi om mee te
maken. Maar, om eerlijk te zijn,
vliegen vanaf Nistelrode verveelt
nooit. Bij mooi weer kun je Rotterdam en Utrecht in de verte zien
liggen. Mooi toch? Ook kan ik intens
genieten van de vier seizoenen die ik
in de kleurenpracht van het bos
terugzie. Eigenlijk is zweefvliegen
een natuursport pur sang.’

Geen gezwier zonder lier
‘Aeroclub Nistelrode gebruikt voor
het starten van zweefvliegtuigen
hoofdzakelijk een lier. Een lier is een
apparaat met een sterke motor en
enkele trommels, waaromheen
lierkabels gerold zijn. Deze kabels
rijden we met een auto uit richting
de vliegtuigen. Vervolgens haalt de
lier zo'n kabel binnen, waardoor het
vliegtuig aangetrokken wordt en
omhoog gaat. Hoog in de lucht
ontkoppelt de piloot de kabel, die
daarna aan een kleine parachute
naar beneden valt. Sinds 2014 maakt
onze club, als één van de weinige in
Nederland, gebruik van een
gloednieuwe ESW-2b elektrische lier.
Met deze lier proberen wij de
brandstofkosten terug te brengen en
deze groene sport nog groener te
maken. De lier beschikt over twee
trommels, wat betekent dat er twee
vliegtuigen kort na elkaar kunnen
starten, waarna de kabels pas
opnieuw uitgereden moeten
worden. Hiervoor gebruiken wij
voorlopig nog een gewone auto.’

Wie mag zweefvliegen?
‘We zijn erg laagdrempelig. Vanaf 12
jaar mag je (onder begeleiding) al
zweefvliegen. Vanaf 14 jaar mag je
in je eentje vliegen, ook wel 'solo'
genoemd. Wanneer je 16 bent
geworden, mag je je vliegbrevet
gaan halen. Er is verder geen
leeftijdslimiet. Met andere woorden,
zolang je gezond bent kun je tot op
hoge leeftijd deze mooie sport
blijven beoefenen! Een medische
keuring is voor elke leeftijdscategorie verplicht. Overigens, gebleken is
dat hoogtevrees en zweefvliegen
elkaar niet bijten.’

Hoe leer je zweefvliegen?
‘Je leert zweefvliegen in een
tweepersoons zweefvliegtuig. De
instructeur zit achter je. De besturing en instrumenten zijn dubbel
uitgevoerd. Afhankelijk van je
vorderingen, word je gemiddeld na
40 tot 80 vluchten 'solo' gelaten. Je
vliegt dan helemaal alleen in een
zweefvliegtuig, een belevenis die je
echt nooit zult vergeten! Eenmaal
solo bouw je al vliegend de nodige
ervaring op. Dit doe je op een
beperkte afstand tot het vliegveld.
Gedurende de wintermaanden, van
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november tot en met februari,
worden op een aantal avonden
theoriecursussen gegeven. Hierbij

overige werkzaamheden die nodig
zijn om onze zweefvliegclub
operationeel te houden. Je moet er

komen vakken aan de orde, waarin
je vervolgens in het voorjaar
theorie-examens kunt afleggen.
Zodra je de theorie gehaald hebt en
voldoende praktijkervaring hebt
opgedaan, kun je het praktijkexamen doen. Indien met succes
afgerond, kom je in het bezit van het
felbegeerde zweefvliegbewijs: Light
Aircraft Pilot Licence Sailplane
‘LAPL(S)’. Dit is een Europees erkend
zweefvliegbewijs waarmee je
zelfstandig lange zweefvluchten
mag maken. Maar het leren houdt
niet op met het behalen van je
brevet. Elke vlucht leer je namelijk
weer van jezelf en van elkaar.
Daarnaast zijn er nog tal van
mogelijkheden om je ervaring uit te
breiden.’

dus wél iets voor over hebben. Het is
duidelijk, zweefvliegen legt beslag
op je doorgaans schaarse vrije tijd. Je
kunt niet even een uurtje komen
vliegen en de rest van de dag wat
anders gaan doen, het kost je dus
echt een deel van de dag. Daarnaast
ben je een aantal keer per jaar,
gedurende het zomerseizoen,
ingeroosterd voor een bepaalde
dienst, afhankelijk van je bevoegdheden en je leeftijd. Ook in de
winter zal iedereen een bijdrage
moeten leveren om al het materieel
in optimale staat te houden. Buiten
de verplichte diensten daarentegen,
ben je vrij in 'wanneer' en 'hoe vaak'
je op de club komt. Zweefvliegen is
een perfecte combinatie tussen een
teamsport en een individuele sport.
Zonder samenwerking met andere
clubleden is er geen vliegbedrijf
mogelijk. Iedereen kan deze sport
beoefenen, maar ouders met een
‘druk’ gezinsleven moeten goed
nadenken alvorens ze zich bij onze
club aanmelden.’

Is zweefvliegen een dure sport?
‘Zweefvliegen kost minder dan je
wellicht zult denken. Bij onze club
moet je voor volwassenen rekenen
op ongeveer € 800,- per jaar. Dat is
dan inclusief circa 50 lierstarts en het
lidmaatschap van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor
Luchtvaart (KNVvL). Voor scholieren
en studenten hanteren we een lager
tarief. Het lidmaatschap is een
relatief laag bedrag. Dit is natuurlijk
alleen maar mogelijk als alle leden
zich inzetten voor het onderhoud
van de vliegtuigen, het runnen van
het vliegbedrijf, het geven van
vlieginstructie, het bedienen van de
lier, het bemannen van de bar en

Wat maakt zweefvliegen nou
écht interessant voor jou?
‘Eenmaal vliegend, ben je helemaal
op jezelf aangewezen. Dan probeer
je in opperste concentratie de
thermiek optimaal te benutten. Je
bent in perfecte harmonie met de
natuur. En dan die stilte en dat
uitzicht. Ja, daar doe je het voor!’
En hij zweefde nog lang en
gelukkig…
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Vakbondsinfo

Bemiddeling, lang zo gek nog niet
Vaak lees je op deze plek over procedures die de juristen van de NCF voor jullie collega’s
hebben gevoerd. Bezwaar, beroep en hoger beroep zijn termen die je, als je deze bijdrage
vaker leest, inmiddels niet meer vreemd in de oren zullen klinken. Het voeren van
procedures is echter niet het enige dat de juristen van de NCF de hele dag doen.
Integendeel, een groot deel van onze dag besteden wij aan bemiddeling in al haar
verschijningsvormen.

Dat zijn de juristen van de NCF, die advocaat zijn, ook
verplicht. In de gedragsregels die gelden voor advocaten
staat namelijk: ‘De advocaat dient zich voor ogen te
houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur
verdient boven een proces’.
Soms kom je niet (meteen) aan bemiddeling toe. Immers,
sommige zaken hebben een duidelijke bezwaar- of
beroepstermijn die nu eenmaal niet mag verlopen.
Andere zaken zien principieel op een juridisch verschil van
mening. Bemiddeling is dan of een gepasseerd station of
schept geen duidelijkheid. Procederen is dan nog de enige
optie en dan gaan we er ook graag stevig tegenaan. Toch
is dat vaak jammer, want de ervaring leert dat een
oplossing in der minne bij veel problemen op de werkvloer tot een meer structurele oplossing leidt dan het
voeren van de ene na de andere juridische procedure.
Problemen met leidinggevenden zijn daar een goed
voorbeeld van. Velen van jullie zullen het wel eens
hebben meegemaakt dat een nieuwe teamleider het
gezegde ‘nieuwe bezems vegen schoon’ in de praktijk
brengt. Vaak gaat dan het tweede deel van hetzelfde
spreekwoord op: ‘maar oude bezems kennen alle hoeken
en gaten’. Anders gezegd, nieuwe medewerkers pakken
de zaken grondig aan, maar oude medewerkers weten uit
ervaring hoe het moet.
Onlangs deed zich weer zo’n geval voor. Na een lang
gesprek, waarin John al zijn grieven over de nieuwe
teamleider en diens gebrek aan communicatievaardigheden kon spuien, hebben we samen met John benoemd
waar nu eigenlijk de zwaartepunten van het conflict
lagen. Gewapend met die kennis is er een gesprek
gepland tussen John, de regiodirecteur, de betreffende
leidinggevende en de jurist van de NCF. Tijdens dit
gesprek bleek al snel dat beiden het conflict op een
geheel andere wijze hadden beleefd en dat de communicatie tussen John en zijn teamleider wel erg summier was
geweest. Hierdoor was er geen enkel begrip voor elkaars
standpunten. Zo wist John niet dat de teamleider de
opdracht had gekregen de aantallen die John en zijn
collega’s moesten afwerken te verhogen zodat het
bestaansrecht van de afdeling niet in gevaar kwam. De
leidinggevende wist op zijn beurt niet dat John een
ernstig zieke vrouw had waardoor hij de laatste tijd
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sneller met zijn gedachten afdwaalde dan voorheen.
Afgesproken werd dat John en de leidinggevende twee
keer per maand de week zouden beginnen met het
drinken van een kopje koffie om zo bij te praten over alles
wat speelde. John kon gelukkig al snel terugkoppelen dat
de verhoudingen waren genormaliseerd en dat de
leidinggevende open stond voor suggesties van de kant
van John om het werk nog efficiënter te kunnen verrichten.
Natuurlijk lopen niet al dit soort zaken goed af, maar ook
dan kan bemiddeling soms nog steeds resultaat hebben.
Af en toe is het belangrijk vast te stellen dat partijen van
mening blijven verschillen. Je kunt dan de keuze maken
om dit verschil van inzicht te respecteren of juist om
andere maatregelen te nemen. Wat die andere maatregelen zouden kunnen zijn, kan dan weer onderwerp van
gesprek zijn.
De Belastingdienst heeft zelf ook oog voor het belang van
andere oplossingen dan enkel juridische. Zo kan er bij
geschillen gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke mediator. Het is goed om te weten dat mediation
alleen mogelijk is als beide partijen daar uitdrukkelijk mee
instemmen. Bovendien moet mediation vertrouwelijk zijn
en blijven. Dat wat tijdens mediation wordt besproken
mag daarbuiten niet worden gebruikt tegen de ander. Op
die manier voelen mensen zich vrijer om echt aan te geven
waar het conflict over gaat. Een mediator zal zelf geen
oplossingen aandragen. Hij of zij zal, door middel van het
stellen van vragen en andere gesprekstechnieken,
proberen duidelijk te krijgen welke belangen er spelen bij
de betrokken partijen en zal hen een handvat aanreiken
om samen een oplossing te vinden voor het geschil.
Mijn ervaring met deze mediations is tot op heden
positief. Er komt vaak meer begrip voor elkaar. De
oplossingen die samen worden gevonden, blijken
bovendien makkelijker uitvoerbaar te zijn dan oplossingen die van hogerhand worden opgedragen.
Heb jij nu hulp nodig bij een conflict? Schroom dan niet en
neem contact met ons op. Samen kunnen we bespreken of
jouw probleem zich leent voor een andere wijze van
geschillenbeslechting dan het voeren van een juridische
procedure.

Angelique
Kansouh
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Een beknopte geschiedenis van de NCF

De bond als
superheld

(aldus Rosanne van Tilburg)

Het verleden gaat door
Ineens kwam het besef. De NCF bestaat ruim 125 jaar,
maar wat weet ik over het verleden van de NCF?
Waarom is deze vakbond ooit opgericht? Ik werk meer
dan tien jaar bij de NCF en ik wist het niet – en dat
terwijl het verleden nooit een afgesloten hoofdstuk is.
Het spreekt regelmatig een woordje mee, al zijn we ons
daar vaak niet van bewust. Het verleden toont zich in
gewoontes, tradities, loyaliteiten en strijdtoneel. Ons
huidige werk, ons handelen en communiceren, is
dermate doordrenkt van ons verleden dat dit vaak
allerminst expliciet is. Niet voor de anderen en evenmin
voor onszelf.
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Maar als we ons eigen verleden leren kennen, kunnen
we ook kiezen wat we mee willen nemen uit dit
verleden; welke tradities we willen behouden, welke
waarden we opnieuw moeten vormgeven en wat we van
ons af willen schudden omdat het niet meer nodig is, of
omdat het nieuwe generaties niet meer aanspreekt.
Ik denk dat we als NCF vol trots kunnen omzien naar het
verleden, om des te sterker de toekomst tegemoet te
treden.

Marianne Wendt, vakbondsbestuurder NCF

Voorwoord van Rosanne van Tilburg, student
Hogeschool Utrecht
Wat als een freelance opdracht voor school begon,
groeide uit tot een kleine hobby. Via een oproep van
Marianne bij de Hogeschool Utrecht kwam ik bij dit
mooie project terecht. Of ik de geschiedenis van de NCF
wilde herontdekken. Als altijd nieuwsgierige (aankomende) journalist wilde ik deze kans niet laten liggen.
Het werd een reis met veel lachen, af en toe wat stress
en een hoop uurtjes in het oude archief. Niet dat ik dat
erg vond, want de oude manuscripten werden toch wel
mijn kindjes. Wie ze wilde aanraken moest heel voor-

Het begon meer dan 125 jaar geleden
Het is 24 november 1889, meer dan 125 jaar geleden,
wanneer de NCF wordt opgericht. Toen heette het nog de
Bond van Klerken. Onder het mom van ‘het vereenigt U’
werd de bond opgericht. Het gemiddelde loon rond 1889
bedroeg een schamele 450-500 gulden. Een ongetrouwde
klerk kon daarvan nog wel leven, maar de mensen met
een gezin voerden soms een zeer moeilijke bestaansstrijd.
Ook in de avond en nacht werd er doorgewerkt. Bij
ontslag hadden ze geen poot om op te staan. De klerken
waren in particuliere dienst en overgeleverd aan de grillen
van hun superieur.
Op 3 november 1887 kregen de klerken het bijzonder
zwaar. De gehele boekhouderpost werd opgeheven. Bij
het ontvangstkantoor van het Rijk voor directe belastingen, invoerrechten en accijnzen werd geen nieuw
personeel aangenomen. De hoop om te promoveren uit
het schamele bestaan van de klerk was daarmee de grond
in geboord. Dit was voor de heer Sluimer genoeg reden
om de Bond van Klerken op te richten. Sluimer was zelf
een klerk op het kantoor in Amersfoort en adjunct-commies aan het departement van Financiën. Tijdens een
vergadering op 24 november 1889 werd de Bond definitief
opgericht.

zichtig zijn, anders kreeg je mijn furie over je heen.
Maar ach, wat heb ik gelachen om jullie ambtenaren!
Als journalist ben ik iemand die het geschreven woord
goed kan waarderen en wat zijn jullie echte woordkunstenaars! Het beleefde taalgebruik waarin tussen de
regels door een hoop steken onder water zitten was
fantastisch om te lezen. De bondliederen waren nog
vermakelijker en mooier, met als mijn favoriet het ABC
van de Ambtenaar.
Weet dat jouw vakbond dezelfde karakteristieken heeft
als een superheld. Daarvoor mag je de conclusie gaan
lezen.

oudere generatie dat jongeren lui waren en de boel niet
serieus genoeg namen. De ‘vroeger-was-mijn-generatiebeter’-gedachte is niets nieuws.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog
Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en niet veel later
volgde de Tweede Wereldoorlog. Veel archiefmateriaal is
verloren gegaan. Vermoedelijk door het bombardement
op Rotterdam, maar het kan ook dat papier werd gebruikt
om de boel warm te houden tijdens de barre tijden.
Ernstige financiële zorgen teisterden de Bond van Klerken
nadat Europa zich in een oorlogstoestand had gestort. De
contributie was gestegen naar een gulden per maand.
Vrouwen werden in dienst genomen, omdat er een tekort
was aan mannen. Zij vochten in de oorlog en stierven aan
het front. Er werd erkend dat de vrouw nuttig zou kunnen
zijn in de administratie en ze moest in staat worden
gesteld om voor zichzelf te zorgen, aangezien haar man er
niet was.

Geld, loon, gage, bezoldiging
In 1913 kon je als 23-jarige rijksklerk worden mits je vier
jaar gewerkt had als particuliere klerk. In 1916 verdiende
een 18-jarige klerk die zo’n twee jaar in dienst was 350
gulden per jaar. Een adjunct-commies tussen de 600 en
1200 gulden en een commies met een diensttijd van 16
jaar 1800 gulden. Dat is erg weinig om van rond te komen.
Gelukkig was de vakbondscontributie maar een kwartje
(25 cent) per maand, omgerekend 11 eurocent. Als je bij
de bond een cursus wilde volgen voor schrijver of
adjunct-commies moest je deze zelf betalen en in je eigen
tijd volgen.
Het jubileum van 1914, toen de bond 25 jaar bestond, was
een groot feest met strijdliederen op melodieën als ‘ferme
jongens en stoere knapen’ die gezongen werden door de
vrouwen en kinderen van de ambtenaren. Alles stond in
die tijd in het teken van de strijd voor betere omstandigheden en het vuur brandde hoog. Ook in die tijd vond de
Uitgave 34 - december 2016
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Jongeren anno 1947 en de immer uitgeputte
schatkist

en loongelijkheid van ambtenaren, onafhankelijk van
politieke voorkeur of godsdienstige overtuiging.

Ouderen zullen altijd ontevreden zijn over de jeugd en
andersom, zo blijkt uit een verslag op een afdelingsvergadering uit 1947. Secretaris Warwik doet vol passie zijn best
om de jeugd aan te sporen. '(…) Ik vraag mij dikwijls af,
wat bezielt de jeugd? Ik zou de jongeren willen toeschreeuwen: let op uw zaak! De komende strijd zal hard
zijn om te behouden wat er is bereikt in de moeizame
strijd die achter ons ligt. Helemaal omdat de schatkist
totaal is uitgeput.' Het blijft een humoristisch verschijnsel
dat ouderen vaak lijken te vinden dat zij het moeilijker en
zwaarder hebben gehad. Jongeren van alle tijden vinden
namelijk dat alles anders moet dan hoe de vorige
generatie het deed. Dat geldt voor die tijd en voor onze
huidige tijd. Ook schijnt de schatkist bij de ambtenaren
altijd uitgeput te zijn.

Armoede
De naoorlogse jaren hebben de financiële situatie van de
ambtenaar behoorlijk verslechterd en er heerst armoede.
In 1956 wordt er gesmeekt om een toelage van 50 gulden
voor brandstof vanwege de strenge kou. Hoewel het
salaris stijgt, stijgen de prijzen sneller. Geld wordt 4%
minder waard. Bedrijfslonen stijgen met 6%, maar dat van
de ambtenaren maar met 3%. Een koopkrachttekort van
1% lijkt niet veel, maar was genoeg om sommigen in
armoede te doen storten.
Natuurlijk laat de vakbond het er niet bij zitten en komt in
actie. Met succes, al blijven de lonen wel achterlopen op
het bedrijfsleven.

Reorganisatie
Landverraders en verzet

En de jaren ’70, ’80 en ’90? Die staan in het teken van
reorganisaties en de angst voor automatisering. Deze
onzekere tijden zorgen voor een stijging in het ledenaantal en brengen weer nieuwe gloriedagen voor de bond.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle vakbonden
opgeheven door de nazi’s. Verschillende belastingambtenaren maakten van de situatie gebruik om eindelijk
hervormingen door te voeren. Een slimme zet van
Duitsland om het personeel voor zich te winnen. Maar er
was ook verzet. Zo werd vijf miljoen gulden aan belastinggelden illegaal achtergehouden voor hulp aan onderduikers. Diverse belastingambtenaren hebben deze heldendaad met hun leven moeten bekopen.

Conclusie
In tijden dat het slecht gaat met de ambtenaren, beginnen
de gloriedagen voor de bond. Wanneer donkere tijden
aanbreken, schiet zij telkens weer te hulp. Altijd blijft er
ontevredenheid over het loon, carrièreperspectief,
jongeren, ouderen en pensioen. Tijden veranderen, maar
de bond blijft in haar kern hetzelfde: zij helpt iedereen,
ongeacht geloofsovertuiging of politieke voorkeur. In
goede tijden voor de maatschappij zie je dat het bondsleven wordt ondergewaardeerd. Toch heeft ze haar waarde
door de geschiedenis heen bewezen door er te zijn
wanneer het nodig was, net als een superheld.

De bond als buitenbeentje
Vervolgens komen we in de tijd van de verzuiling. De bond
werd bedreigd door andere bonden die vonden dat een
vakorganisatie niet zonder politiek kan. De toenmalige
NCF verliest een hoop leden, maar blijft bij haar standpunt
dat ze dient te strijden voor betere werkomstandigheden

Het alphabet van den ambtenaar
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is de Ambtenaar, uit één stuk gegoten,
zijn Bedragen, die per jaar overschoten.
is de Commies, een rang nooit te bereiken,
zijn de Duiten, waarmee de Schatkist gaat strijken.

M
N
O
P

is the ‘Money’: in de Zuiderzee gesmeten,
de Nachtermerrie der Salarisprofeten.
is d’ Ontvanger, een uitstervende Secte,
de ‘Promotie’, die den Ambtenaar nekte.

E is ’t Eldorado des ambtenaars leven.
F zijn de Fratsen, in ’t Haagje bedreven.
G zijn de Guldens, waarnaar ‘men’ kan fluiten.
H ’t Hocus-pocus, om personeel uit te buiten.

R is de ‘Rust’ tijd, door Vader Staat verlangd,
S zijn de Stroppen, waarmee men A ophangt.
T zijn de Toeren van de Goochelaars der Residentie,
U zijn de Uren der ambtelijke presentie.

I
J
K
L

V is het Vakblad, het ‘voedsel’ per week.
W is het ‘Werktuig’, dat op zijn neus keek.
IJ is de IJver, die zeer is te roemen,
Z is het Zakgeld, bezoldiging te noemen.

is d’ Inferno, ministerie geheeten,
de Jubilaris, als ambtenaar vergeten.
zijn de Kansen op straat gezet te worden,
is het Lachen, voor de Hoogere ‘Orden’.

Uit het archief, 1929, auteur onbekend

A
B
C
D

Aan alle medewerkers
van de Belastingdienst
Op de middelbare school moest ik een vakkenpakket kiezen. Omdat ik
geen idee had welk beroep ik wilde gaan doen, vroeg ik mijn ouders of ik
een beroepskeuzetest mocht maken, in de verwachting dat deze mij zou
helpen mijn toekomst vorm te geven.

Na een dag testen invullen en praten met psychologen
ontving ik hun oordeel: ik zou het heel moeilijk krijgen
op het schoolniveau dat ik op dat moment deed en ik
was niet slim genoeg voor een universitaire studie. Ik
kon maar het beste bibliothecaris worden, een beroep
dat mij buitengewoon saai en oninteressant leek.
Daar zat ik dan als vijftienjarig meisje. Ik kon veel
minder dan ik tot dan toe had gedacht; met een
toekomstperspectief dat me niet aansprak. Ik voelde
me verslagen en gedemotiveerd.
Dit overkomt ons allemaal. Dat andere mensen zich
een oordeel over jou vellen, die jou naar beneden
halen. Soms onderbouwd en met gezag, zoals in mijn
geval, maar vaker zonder onderbouwing met als enige
reden dat oordeelaars hier zelf beter van denken te
worden.
Dat overkomt jullie nu. Politiek en media vellen een
oordeel over de Belastingdienst als geldverslindende
organisatie die vooral goed voor zichzelf zorgt. Om dat
te voorkomen wordt het onmiddellijk onder curatele
geplaatst.
Natuurlijk gaat niet alles goed. Verbetering is nodig en
kennis van medewerkers moet veel beter benut
worden dan nu gebeurt. Maar het is belangrijk dat de
Belastingdienst zijn eigen toekomst vormgeeft en niet
naar anderen luistert die de Belastingdienst naar
beneden halen.
Laat je dus niet vertellen dat belastingdienstmedewerkers geen goed werk afleveren, want dat doen jullie
wel. Laat je niet vertellen dat jullie profiteurs zijn,
want dat zijn jullie niet. Jullie zijn zoveel meer waard
dan anderen je op dit moment vertellen. En voordat je
het weet reageer je verslagen en gedemotiveerd.
Luister dus niet.
Dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Ik besloot me
niets aan te trekken van het oordeel van de beroepskeuzetest en ben ik mijn eigen weg gegaan. Een weg
die mij bracht naar twee universitaire studies (economie en filosofie) die ik beide heb afgerond en een baan
waarbij elke dag anders en onvoorspelbaar is. Heel iets
anders dus, dan de hele dag in een bibliotheek zitten.
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Denken
Denken kan je op veel manieren: meedenken, nadenken, verdenken, omdenken, bedenken,
overdenken, voor een ander denken enzovoorts enzovoorts. Ik denk graag en had me dan ook
opgegeven om te gaan meedenken over het werken bij de Rijksdienst van de toekomst. Het
verzoek om mee te denken werd gedaan door de Rijkswerkgever en de gezamenlijke bonden.

Want wat is eigenlijk meedenken?
Meedenken is participeren in een
denkproces, betrokkenheid tonen
en met anderen nadenken over een
oplossing. Dit klinkt mooi.

Over welk denkproces hebben
wij het dan?
De volgende vragen worden door
de Rijkswerkgever en de gezamenlijke bonden gesteld: Wat verbindt
ons allemaal? Hoe ziet jouw
gedroomde Rijk van de toekomst
eruit? En wat is volgens jou nodig
om dit te bereiken? Hoe richten we
een Rijksdienst in waar mensen tot
ontwikkeling komen, plezier
hebben in het werk en hun beste
beentje voorzetten in het algemeen belang?
Het antwoord op de eerste vraag is
in de uitnodiging al gegeven: het
zo goed mogelijk uitvoeren van
onze publieke taak in een snel
veranderende omgeving. Daar
hoefden we dus niet over mee te
denken. Omdat ik graag nadenk en
bij de Belastingdienst werk, vroeg
ik mij af wat de publieke taak van
de Belastingdienst is. Het antwoord
is vrij simpel: de Belastingdienst is
verantwoordelijk voor de heffing,
controle en inning van rijksbelastingen. Daar ik ook graag mijn beste
beentje voor wil zetten, ook al zijn
de gratificaties vervallen, wilde ik
ook wel weten wat het algemeen
belang is. Het algemeen belang is
datgene dat voor het welzijn van
het volk in zijn geheel nuttig,
gewenst of nodig is. Dat is niet
niks, als je dan ook nog meeneemt
wat de geleerden over het algemeen belang zeggen: ‘Het algemeen belang heeft in beginsel
géén betrekking op wat een
meerderheid wil, noch op de wens
van bijvoorbeeld een bestuursorgaan, maar juist op de grondbeginselen van de democratische
rechtsstaat, waarin ook oog wordt

Gerrit
Mansveld
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gehouden op de belangen van
minderheden en individuen. De
fundamentele grondslag ervan ligt
thans in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: de gelijkwaardige
behandeling van individuen door
de bevoegde bestuursorganen.’

Meedenken
De uitdaging om over zoiets mee te
mogen denken werd steeds groter
en ik had mij voorbereid. Na mijn
aanmelding kreeg ik een e-mail van
A-advies, met als afzender ‘Werkgever en vakbonden bij de Rijksoverheid’, dat mijn aanmelding in
goede orde was ontvangen en dat
ik later iets zou horen. Opvallend
was wel dat het in de mail ineens
over strategisch personeelsbeleid
ging. Daarvoor had ik mij niet
aangemeld, maar wellicht begreep
ik het niet goed. Enige tijd later
kreeg ik een e-mail van A-advies,
met als afzender het Ontwerpteam
Focusgroepen, dat ik als gevolg van
het overweldigende aantal

aanmeldingen niet geselecteerd
was om deel te nemen aan één van
de vier sessies, met lunch en 24
andere denkers.
Je begrijpt wellicht mijn teleurstelling. A-advies noemde mij in de
e-mail collega, maar wie is A-advies
eigenlijk? Internet leverde het
volgende resultaat: ‘A-advies is een
onderneming, geen overheid en
dus ook geen collega. Het bedrijf is
in Utrecht gevestigd en heeft
schommels in de groene kantooromgeving.’ Ik was eigenlijk wel blij
dat ik niet meer mocht meedenken.
Toch zit het mij niet lekker. Zou het
aan mijn leeftijd (57 jaar) liggen,
aan mijn geslacht (man) of aan mijn
functie (E-functionaris in de
controle)? Heb ik als 57-jarige geen
toekomst meer? Ik moet nog
minstens tien jaar. Ik zou bijna
gaan denken dat deze vorm van
communicatie met opzet zo
gekozen was. Maar wie moet ik
daarvan verdenken? Hierover moet
ik nog nadenken.

Vraag het
Marianne Wendt
Vraag:

Antwoord:

Ik ontving mijn definitieve vaststellingsovereenkomst via
de post en moest deze ondertekend terugsturen, terwijl
een Switchmedewerker mij had verteld dat ik eerst een
concept zou ontvangen. Bij navraag bleek dat er besloten
was om geen concept te overhandigen maar gelijk een
definitieve VSO op te sturen. Kan eenzijdig besloten
worden dat er geen concept meer wordt uitgereikt?

Op dit moment hebben ambtenaren een aparte rechtspositie. Daardoor hebben zij andere rechten en plichten
dan een werknemer in het bedrijfsleven. Met deze wet
krijgen ambtenaren dezelfde rechten en plichten als
werknemers in het bedrijfsleven. Overigens is dit heel
bewerkelijk en zal het nog wel een paar jaar duren
voordat dit voor elkaar is.

Antwoord:

Vervolgvraag:

Er is nergens geregeld hoe de procedure tot stand moet
komen om tot een vaststellingsovereenkomst te komen.
Dat kan door eerst een concept toe te sturen en deze na
eventuele aanpassingen definitief te maken. Het kan ook
door gelijk de definitieve versie toe te sturen en indien
deze niet klopt een nieuwe versie te maken. Hier bestaan
dus geen regels voor. De werkgever kan daarom inderdaad eenzijdig besluiten om niet eerst een concept uit te
reiken.

Ik las dat deze wet naar verwachting weinig gevolgen
heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Waarom zijn de
bonden dan een rechtszaak begonnen tegen deze wet?

Vraag:
Ik las dat de Eerste Kamer had besloten om rijksmedewerkers onder het Burgerlijk Wetboek te laten vallen.
Wat betekent dat?
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Antwoord:
De bonden zijn om twee redenen een rechtszaak
begonnen. Ten eerste willen de meeste ambtenaren niet
dat de ambtenarenstatus wordt afgeschaft. De bonden
hebben dit de Eerste en Tweede Kamer laten weten.
Desondanks hebben zij anders besloten. Ten tweede kan
volgens de wet de positie van ambtenaren alleen na
open en reëel overleg met de vakbonden worden
veranderd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Om deze
reden eisen de vakbonden alsnog open en reëel overleg
over de wijziging van de rechten en plichten van
ambtenaren.

Marianne
Wendt
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Paspoort
Leeftijd: 60 jaar
Opleiding: Mavo, MBO Bejaardenverzorging
en ziekenverzorging

Loopbaan: Eerst een aantal jaren in de
bejaarden- en ziekenverzorging gewerkt.
Eind 2006 als informant begonnen bij de
BelastingTelefoon en in 2008 in vaste dienst
gekomen.
Na een aantal jaren administratief werk
bij de Centrale Administratie unit Inning in
Apeldoorn nu werkzaam als behandelfunctionaris bij het Landelijk Incassocentrum
(LIC), vestiging Enschede, van het bedrijfsonderdeel Belastingen/Semi-Massale Processen
Burgerlijke stand: Getrouwd met Frits, vijf
kinderen en negen kleinkinderen

Woonplaats: woont samen met Frits en
Duitse herder Cira in Enschede

Ook NCF

Stephanie Herlaar-Luiten
Wie is Stephanie?
Ik ben een typische kreeft. Ik wil altijd voor iedereen zorgen,
ook in het werk. Daarom is het werken bij het LIC ook zo leuk.
Ik heb geregeld klantcontact. Dat past bij mij. In mijn vrije tijd
ben ik druk met het oppassen op mijn kleinkinderen. Ik ga ook
graag naar de camping in Duitsland om daar lekker te wandelen
met de hond. Haken doe ik ook veel, vooral dekens voor de
kleinkinderen en voor onszelf.
Hoe ziet een ideale dag er voor jou uit?
Eerst een dagdeel werken. Daarna met de kleinkinderen en de
hond een uurtje naar de kinderboerderij om vervolgens lekker
naar de camping in Duitsland te gaan.
Waar kun jij ’s nachts wakker van liggen?
Ik slaap goed! Ik lig eigenlijk nergens wakker van. Het glas is
voor mij altijd minstens halfvol.
In hoeverre heb jij last van de negatieve beeldvorming rondom de
Belastingdienst en de onder curatele stelling?
Mijn beide zoons stangen me er wel mee. Ik kan zeggen wat ik
wil, maar zij vinden de Belastingdienst nu eenmaal vervelend,
omdat ze niet graag belasting betalen. Mensen denken in eerste
instantie allemaal dat iedere medewerker die vertrekt de
volledige 75.000 euro meekrijgt en ook WW krijgt. Als je
probeert het beeld te corrigeren dan wil men dat niet altijd
horen. Maar, als ze wel willen luisteren, begrijpen ze wel dat je
als B- of C-medewerker geen vorstelijk salaris hebt en dat die
premie voor onze groep dus niet zo hoog is als door de media of
politiek wordt voorgespiegeld. Ik vond het wel heel pijnlijk dat
we een corrupte organisatie genoemd werden. Die uitspraak
kwam op mij over als ‘populair willen zijn over de rug van een
ander’.
Als ik een dag de DG van de Belastingdienst was dan zou ik…
Ik zou de medewerkers laten zien dat ik hun werk erg waardeer.
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Daar ontbreekt het vaak aan op dit moment; dat mensen
zich gewaardeerd voelen. Ook zou ik ervoor zorgen dat
uitzendkrachten tijdig te horen krijgen of ze nu wel of niet
mogen blijven. Dat is soms heel slecht geregeld.
Je kunt je niet langer meer voor Switch aanmelden. Wat
verwacht jij van de door Hans Leijtens aangekondigde
aanvullende voorzieningen voor B- en C-medewerkers?
Ik heb zelf eigenlijk geen behoefte om te stoppen. Toch is
het logisch dat voor de B- en C-medewerkers de premie niet
voldoende is om zelf op te stappen. Deze mensen zijn nu erg
bezorgd dat ze vanaf 2023 misschien op straat komen te
staan en geen ander werk meer krijgen, omdat ze te oud
zijn. Maar voorlopig denk ik niet dat al het B- en C-werk snel
zal verdwijnen. Er gaat zoveel mis in de systemen en met het
invullen van de formulieren. Ik hoop dat Leijtens ook inziet
dat er nog heel veel moet gebeuren voordat alle automatisering goed werkt en dat hij daar maatregelen op treft.
Wat maakte dat je lid werd van de NCF?
Aanvankelijk was ik lid van de Abvakabo, maar daar viel ik
onder het cluster Defensie. Daar vond ik mezelf niet
thuishoren. Het fijne aan de NCF is dat deze bond specifiek
voor Financiën is en dus affiniteit heeft met mijn dagelijkse
werk en ook echt weet wat er speelt. Ik vind het ook
superfijn dat we vanuit de NCF altijd zo snel bericht krijgen
over belangrijke ontwikkelingen, zoals het in de toekomst
verdwijnen van de ambtenarenstatus en de stand van zaken
ten aanzien van het kort geding dat de bonden hierover
hebben aangespannen.
Waar moet de NCF zich hard voor maken volgens jou?
Ik hoop dat de NCF zich ook bij de komende cao-onderhandelingen inzet voor een salarisverhoging. Ook ben ik heel
blij met mijn PAS-dag, dus ik hoop dat collega’s deze in de
toekomst ook nog kunnen krijgen.

Colofon
Hoofdredactie
Chris Regtop
Redactie
Frank Verweij

NCF

Peter van Diepen
Carien Scholtmeijer

Wist je dat...

Gerard Pereboom
Gerrit Mansveld
Jeanine Hoondert

• de cao-inzet 2017 bekend is?
•
3% loonsverhoging
•
Doorbetaling ouderschapsverlof naar
75%
•
Behoud leeftijdsgebonden voorzieningen
•
Werkgelegenheidsgarantie: geen
ontslagen als gevolg van reorganisatie
•
Structurele inkomensvoorzieningen voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten zodat
zij nog kunnen blijven werken
Ook willen we de komende tijd rijksbreed (dus
met alle medewerkers die deel uitmaken van
deze Rijksdienst) bespreken hoe we een
nieuwe Rijksdienst gaan vormen.

Eindredactie

• per 2017 de Arbowet- en regelgeving
verandert?
•
Iedere werknemer moet directe toegang
krijgen tot de bedrijfsarts via een ‘open
spreekuur’, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur genoemd
•
De bedrijfsarts moet iedere werkplek
kunnen bezoeken
•
Medewerkers krijgen het recht op een
second opinion van een andere bedrijfsarts.

Opmaak

Daphne Duif
Fotografie
Rob van Polanen
Paul Heijne
Cartoonist
Cees den Otter
Ontwerp
Digidee
Ontwerpstudio,
Enschede

Chris Regtop
Druk
Quantes
Grafimedia,

• de staat gemiddeld niet langer dan 18 jaar AOW
per persoon wil betalen?
Omdat we steeds ouder worden, ontvangen we ook
steeds langer AOW en dat maakt de AOW dus
duurder.

Rijswijk
E-mail redactie
Heb je vragen of
opmerkingen over
Bondig?

• het ziekteverzuim bij de Belastingdienst op
6,1% ligt?
In 2015 was dit nog 5,8%. Wist je dat dit
inclusief langdurig verzuim is? Als het
langdurig verzuim niet wordt meegeteld, ligt
het percentage op 5%.
• de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt verhoogd
naar 67 jaar en 3 maanden?
Dat dit komt door de verhoging van de
gemiddelde levensverwachting?
Meer info: zie de Pensioenbrief Oktober 2016.
Heb jij in oktober geen Pensioenbrief
ontvangen? Laat het ons dan even weten via
info@mijnncf.nl

• de vakbonden en de dienstleiding Belastingdienst
de afspraak hebben gemaakt dat er de komende tijd
gesproken gaat worden over een zevental onderwerpen die de vakbonden hebben aangedragen?
1. Switch 2.0
2. Robotisering bij de Belastingdienst
3. Vakmanschap
4. Leiderschap
5. Luisteren naar de werkvloer
6. Interne doorstroming
7. Extra maatregelen voor de B-/C-medewerkers

Mail dan naar
redactie@ncf.nl
Verschijnt
6x per jaar
ISSN: 2211-8624
Ingenomen standpunten in het blad
vertegenwoordigen niet noodza-

Zowel de DG als de vakbonden zullen per onderwerp
aangeven wat zij van elkaar verwachten en dat
zullen ze vervolgens nader uitwerken.

kelijkerwijs die van
de NCF.
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Deze actie is geldig vanaf 1 januari 2017 tot 1 maart 2017.

Werf een
nieuw NCF-lid!

50 euro voor jou!

Jouw collega gratis lid in 2017!
Lees op ncf.nl/werf hoe het werkt.

De warmte van de grootste bond.
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