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De verkiezingen zijn geweest en de (in)formatie is begonnen. Zo zijn
natuurlijk ook onze cao-onderhandelingen begonnen. Maar, met een bod
van 1 - 1.2% en een vraag van 2.5 - 3% liggen we nog ver uit elkaar.
Wellicht kan de werkgever eens luisteren naar Klaas Knot, de directeur
van De Nederlandse Bank (DNB). Hij herhaalt zijn pleidooi voor sterkere
loonstijgingen.

De lonen in Nederland gaan in een te gematigd tempo
omhoog. Als dat niet verbetert, komt ons dat binnenkort
op stevige internationale kritiek te staan. Dat heeft Klaas
Knot vrijdag gezegd in de aanloop naar de Voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds dit
weekend in Washington. ‘Gegeven het feit dat de
werkloosheid in rap tempo daalt, is de cao-loonontwikkeling bijzonder gematigd te noemen.’
Diezelfde Klaas Knot geeft ook aan dat het percentage
van de “omzet” van Nederland wat gaat naar beloning
voor arbeid dalende is. Daardoor hebben wij minder
inkomen. Wat daarnaast ook wel erg belangrijk is: de
bedrijfswinsten worden groter en daarnaast voor een
veel groter deel uitgekeerd aan de beleggers, die op hun
beurt dit dan weer vooral in het buitenland investeren en
niet in Nederland. Zo komt de loonbesparing dus ook
nog eens niet ten goede aan de Nederlandse economie
maar aan de buitenlandse.

De “winsten” worden alvast ingeboekt over de ruggen
van de medewerkers. Bijna nergens heb ik mogen horen
welk werk we niet meer doen omdat er minder collega’s
zijn. Bijna nergens heb ik kunnen zien dat het werk met
dezelfde kwaliteit overgenomen is door “iets anders”.
We lijken wel erg op elkaar binnen Europa. En dat blijkt;
weinig innovatievermogen en veel van hetzelfde. Laten
we eens kijken naar de invordering binnen de Belastingdienst. Al jarenlang worden er keuzes gemaakt waardoor
zaken niet of veel minder worden gedaan.
Ter vergelijking; lees eens wat ze in België bijvoorbeeld
schrijven bij onze vakbroeders van de NUOD:
ncf.nl/pdf/bondig/nuod.pdf
Meer van hetzelfde dus: minder medewerkers, minder
aandacht voor kwaliteit en uitholling van ons werk. Ik
vraag me af hoe je dan, als je dit werk doet, tevreden
moet zijn en in de avond met een voldaan gevoel naar
huis kan gaan.

Onze goedbezochte (175 collega’s) jaarvergadering is ook
geweest met een mooie bijdrage van Professor Stevens
die aandacht vroeg voor ons als medewerkers. Ook vroeg
hij om realiteitszin bij de wetgevers. Een Belastingdienst
kan niet alles, zeker niet als je veel mensen laat vertrekken en de maatregelen of vervanging niet op tijd hebt
geregeld. Ach, eigenlijk denk ik dat het nooit verandert.

Een warme groet,
Albert
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Oproep aan de jongeren!

Bestuurslid en 2e bestuurder GOBD

Pensioen, belangrijk voor jongeren? Waarom?

Ben je benieuwd?

Han Vonk, 06 - 24 69 88 71

Je pensioen heeft alles te maken met jouw toekomst, daarom!
Natuurlijk ligt het nog ver van je af, maar het is eigenlijk een must
om je hier nu al in te verdiepen. Elke stap, iedere verandering in je
leven kan namelijk al gevolgen hebben voor je toekomstige
pensioen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je pensioen wanneer je
trouwt, kinderen krijgt of overstapt naar een andere werkgever?

Op 13 juni 2017 wordt een pensioenbijeenkomst georganiseerd,
speciaal voor leden onder de 36 jaar. De uitnodiging hiervoor heb
je reeds via e-mail ontvangen.

En verder in deze Bondig

Van de voorzitter
Mededeling
Peertje
Ook NCF
Mansveld snapt het niet...
Wist je dat..?
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Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur dan gerust een e-mail naar mijnncf@ncf.nl.
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Uit de praktijk

Nog steeds bereikbaar en beschikbaar,
ook vanaf 55 jaar
In januari van dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep een interessante uitspraak gedaan
over bereik- en beschikbaarheidsdiensten. Ook NCF-leden hebben hier weleens mee te
maken, waardoor ik jullie deze uitspraak niet wil onthouden.

Het betrof een medewerker aan wie
volgens een rooster bereik- en
beschikbaarheidsdiensten waren
opgedragen. Eén keer in de zes à
zeven weken kon hij gedurende een
week tussen 22.00 uur en 6.00 uur
worden gebeld of opgeroepen voor
het verhelpen van storingen. Voor
deze bereik- en beschikbaarheidsdiensten werd een toelage ontvangen. In het geval van een daadwerkelijke oproep ontving hij voor de
gewerkte uren een overwerkvergoeding.
Toen de medewerker 55 jaar werd,
verzocht hij om vrijstelling van de
bereik- en beschikbaarheidsdiensten
en om een vaste toelage ter
compensatie van het wegvallen van
de bereik- en beschikbaarheidsdiensten. Het verzoek was gebaseerd op
artikel 21, vijfde lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
(ARAR). Dit artikel luidt:

‘Aan de ambtenaar van 55 jaar en
ouder wordt niet opgedragen dienst
te verrichten tussen 22.00 uur en
06.00 uur tenzij het een gedeelte
van een dienst betreft die doorloopt
na 22.00 uur en ten laatste eindigt
om 24.00 uur.’
Dit verzoek werd door de werkgever
echter afgewezen. Het bezwaar van
de collega werd ongegrond verklaard, omdat hij niet volgens een
rooster nachtdiensten werkte, maar
was ingeroosterd in bereik- en
beschikbaarheidsdiensten. Het zou
slechts in het geval van onvoorziene
omstandigheden voorkomen dat er
inderdaad een beroep op hem werd
gedaan. Er zou sprake zijn van
consignatie en niet van (nacht)
dienst. De werkgever oordeelde dat
er geen sprake was van ‘dienst’ in de
zin van artikel 21, vijfde lid van het

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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ARAR, zodat betrokkene niet in
aanmerking kwam voor de verzochte
vrijstelling. Het hieraan gekoppelde
verzoek om compensatie van het
inkomstenverlies verloor daarmee
haar grondslag, nu de vrijstelling
niet was toegekend.
De collega ging in beroep. De
rechtbank verklaarde het beroep
gegrond. De rechtbank oordeelde
dat bereik- en beschikbaarheidsdiensten aan te merken zijn als een
dienst in de zin van artikel 21, vijfde
lid van het ARAR. Nu eveneens aan
de overige criteria van dit artikellid
was voldaan, konden aan de
betrokkene geen bereik- en beschikbaarheidsdiensten worden opgedragen.

Jullie werkgever was het hier niet
mee eens en ging in hoger beroep.
De Centrale Raad van Beroep
verwees naar de nota van toelichting
op dit artikel die is opgenomen in
het kader van het seniorenbeleid en
mede ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Het houdt een verbod
in voor ambtenaren van 55 jaar en
ouder om in werktijdenregelingen
diensten op te nemen tussen 22.00
uur en 6.00 uur. Het incidenteel
opdragen van werk, bij wijze van
overwerk of anderszins, is wel toegestaan.
De Raad vond dat er, hoewel de
bereik- en beschikbaarheidsdiensten
van tevoren bekend waren gemaakt

via een rooster en structureel waren
opgedragen, geen sprake was van
structureel opgedragen werk.
Inroostering voor de bereik- en
beschikbaarheidsdiensten brengt pas
na oproeping wegens een storing of
andere calamiteit – en dus slechts
incidenteel – het verrichten van werk
met zich mee. De buiten zijn
reguliere werktijden vallende uren
waarin betrokkene is ingeroosterd
voor bereik- en beschikbaarheid zijn
dus geen werktijd en kunnen niet
worden aangemerkt als het verrichten van dienst. Deze uren vallen
onder consignatie. Dit is geregeld in
de Arbeidstijdenwet, maar in het
ARAR is hiervoor geen specifieke
regeling opgenomen. Een maximumleeftijd voor het mogen opdragen
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van consignatie is in de Arbeidstijdenwet ook niet opgenomen.
Bereik- en beschikbaarheidsdiensten
zijn geen werktijdenregeling,
hetgeen ook uit het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984 blijkt. Voor de ambtenaar die
zich buiten de werktijden die voor
hem krachtens een werktijdenregeling als bedoeld in artikel 21 van het
ARAR gelden, ingevolge een
schriftelijke aanwijzing van het
bevoegd gezag regelmatig of vrij
regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij
oproep arbeid te gaan verrichten,
wordt een toelage toegekend per
uur bereikbaarheid en beschikbaarheid, of een vaste toelage. Indien uit

de bereik- en beschikbaarheidsdienst
daadwerkelijk gewerkte uren
voortkomen, geldt de regeling voor
overwerk zoals opgenomen in artikel
23 van het BBRA. Aan de betrokkene
zijn deze vergoedingen ook daadwerkelijk toegekend.
De Raad concludeert dat de bereik- en
beschikbaarheidsdiensten niet vallen
onder het bepaalde in artikel 21,
vijfde lid van het ARAR. De werkgever
was dus niet verplicht om de collega
vrij te stellen van deze diensten.
Omdat er overigens geen regel is die
het opdragen aan betrokkene van
bereik- en beschikbaarheidsdiensten
in de weg staat, kon de werkgever het
verzoek om vrijstelling daarvan in
redelijkheid afwijzen.
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In ons huis heerst paniek. Grote paniek. Donkere
stofwolken trekken onze woning binnen.
Letterlijk en figuurlijk. En de oorzaak…
onze stofzuiger heeft het begeven.
Het is een exemplaar met technologische snufjes van een
gerenommeerd merk. De
zuigkracht kan worden ingesteld
en ook geeft het een signaal als het
stofreservoir vol zit. Uiteraard is het
een exemplaar zonder stofzuigerzak.
Dat is ouderwets, zo sprak de verkoper
ooit. Daarnaast is het ding voorzien
van een sensor control dat met regelmaat
het lamellenfilter schoon klopt.
Kortweg gezegd: onze stofzuiger
kan kloppen en zuigen. En daar
zit gelijk de oorzaak van onze
paniek. Het apparaat klopt
namelijk om de minuut wat de
zuigkracht niet ten goede komt, want
onze voorkeur gaat toch uit naar zuigkracht,
zo kan ik melden.

Vuil
Stof en overige kleine viezigheden laten zich niet wegjagen
door een kloppende stofzuiger en voor je het weet woon je op
een vuilnisbelt. Wegkieperen en een nieuwe kopen is geen
optie. Daar was dat ding te duur voor. Gelukkig vindt mijn
partner snel een site waar ons probleem wordt gesignaleerd.
Velen zijn ons voorgegaan, zo blijkt. Er is een alarmnummer en
er zijn nog acht wachtenden voor mij. In dergelijke hachelijke
situaties is elke minuut wachten te lang, maar het kan niet
anders. Uiteindelijk, na een eeuwig durend half uur, krijg ik
een dame aan de lijn. Nerveus leg ik haar de situatie uit en ik
benadruk dat grote haast is geboden. Tot mijn grote ergernis
heeft zij nog nooit van ons probleem gehoord en ik ervaar een
gevoel van machteloosheid. Na langdurig aandringen,
verstrekt zij het adres van een servicepunt. Het ligt tachtig
kilometer van onze woonplaats verwijderd, maar als de nood
hoog is dan maak je rare sprongen. Ook al zijn die ver en lang.

De oplossing

Peertje
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Niet veel later zet ik het zieke exemplaar op de toonbank van
het servicepunt en een aardige jongeman met professionele
inzet stelt na kort onderzoek de diagnose. Het lamellenfilter is
versleten, zo is zijn deskundig oordeel. Het is goedkoper om
dat te bestellen via hun site, want dan hoef ik geen reparatiekosten te betalen. Daarnaast krijg ik korting, zo zegt hij. Bij die
laatste opmerking raakt hij een gevoelige snaar en ben ik
overtuigd van zijn gelijk.

Er is veel te doen
De turbulentie tijdens de belastingdienstwintermaanden heeft iedereen nog vers op het
netvlies staan. Onze demissionair staatssecretaris Wiebes kan dan ook heel goed begrijpen
dat de medewerkers, gezien alle publiciteit, zich soms vertwijfeld afvragen wat er allemaal
gebeurt en dat ze daar boos en moedeloos over zijn.

Ook heeft hij begrip voor de zorg
dat alleen de harde kant van
aansturing op productie, financiën
en management dominant wordt en
dat hierdoor het werken aan de
zachte kant buiten beeld zou raken:
herstel van vertrouwen en het
gevoel geven dat medewerkers
gehoord worden.
Zijn opdracht aan de nieuwe DG Jaap
Uijlenbroek is dan ook:
•
het terugwinnen van vertrouwen
•
het realiseren van goed
gereedschap voor de vakmensen
•
het creëren van voldoende
veiligheid

Schoon is nog ver weg

Er is veel te doen.

Twee dagen later, als de viezigheden en het stof zich ondertussen in
het hele huis hebben gesetteld, arriveert het filter. Na vervanging
begin ik hoopvol aan de grote schoonmaak. De toestand wordt
echter oncontroleerbaar als tot mijn grote ontsteltenis het apparaat
niet zuigt maar nog steeds onvermoeibaar klopt met een ritme
waarop menig hartpatiënt jaloers zou worden. De stofwolken
trekken juichend door de woning en lijken de veldslag in hun
voordeel te hebben beslecht. Geërgerd vertrek ik opnieuw richting
het servicepunt. Daar aangekomen blijkt de jongeman begripvol en
leeft hij mee met mijn nijpende situatie. Gehaast begint hij aan een
herstellende operatie en na een spannend half uur komt hij met de
geruststellende mededeling dat de ingreep succesvol is verlopen en
dat het apparaat weer doet wat het moet doen: stofzuigen.

Zo is er nog een behoorlijke weg te
gaan en dat zal niet over één nacht ijs
gaan. Het behelst meer dan het
inrichten van een meldpunt buiten de
Belastingdienst (Klokkenluidershuis);
een meldpunt waar mensen met hun
zorgen heen kunnen wanneer zij het
gevoel hebben dat ze dit niet bij hun
eigen management kwijt kunnen.
Hiermee wordt het vertrouwen niet
teruggewonnen.
Gelukkig gaat de Belastingdienst nu
niet alleen op papier, maar ook in de

De suggestie werd een beetje gewekt alsof deze mensen makkelijk met
geld weglopen. De vertrekkers hebben gebruik gemaakt van een
aangeboden juridisch recht. Die mensen hebben volkomen legitiem
gebruik gemaakt van iets wat hun door het Rijk geboden is.
Staatssecretaris over de vertrekregelingmedewerkers

praktijk stappen zetten om medewerkers op de werkvloer te betrekken.
Zodoende moet er verbinding komen
tussen alle lagen binnen de organisatie, zoals bij de herijking investeringsagenda.
Een eerste stap: medewerkers op de
werkvloer motiveren en vragen wat
hun ideeën zijn om werkprocessen te
verbeteren. Dat is een grote stap als
je bedenkt dat medewerkers al jaren
knelpunten en verbeterpunten
aankaarten en dat daar niks mee
gebeurt. Het vertrouwen geven dat
er nu wel geluisterd wordt, moet de
dienstleiding dus opbouwen. Geen
gemakkelijke taak.

Een tweede stap: het terugkoppelen van de resultaten aan de
medewerkers op de werkvloer.
Gebeurt dit niet, dan krijgen
teleurstelling en frustratie de
overhand. Een verantwoordelijke
taak.
En dan als derde stap: medewerkers
net zo enthousiast krijgen als
demissionair staatssecretaris Wiebes
over de Belastingdienst: ‘Ik zou daar
zo kunnen solliciteren… ja ja ja…
oprecht ja… omdat het…. Omdat
het práchtig is!’
Krijgt de medewerker dit soort
energie, dan zit de dienstleiding
zeker op de juiste koers.

Eind goed al goed, tenminste…
Ons huis is weer schoon, de stofwolken zijn verdwenen en de
viezigheid heeft plaatsgemaakt voor een glimmende vloer waarvan
je kunt eten, hoewel dat niet is aan te bevelen. Gerustgesteld en
voldaan hang ik die avond op de bank en kijk naar het NOS Journaal.
Het zijn schokkende beelden. Er heerst hongersnood in Somalië en er
is een aardbeving in Italië. Ook zijn er tientallen doden te betreuren
bij een bomaanslag en ontvluchten Syriërs op blote voeten Aleppo. In
vergelijking met die beelden was een defecte stofzuiger slechts een
minuscuul en ondergeschikt probleempje en wonen we in een mooi
en veilig land.
Claudia de Breij wist dat al eerder en vertaalde dat treffend in haar
oudejaarsconference: ‘Het is dat ik hier al woon, anders zou ik er
graag naar toe willen.’ En zo is dat.

De praktijk is nu anders. Als je als oudere werknemer nog openstaat voor verandering
en jezelf wilt ontwikkelen, word je daar op alle mogelijke manieren en stelselmatig in
gefrustreerd. Alsof ik geen kans zou willen krijgen om mijn kennis te actualiseren en
uit te breiden.
Ik vind het lastig om gemotiveerd te blijven wat dat betreft. Aan de andere kant: als
het eens écht zou veranderen, zou ik best wel blij worden.
Een lid

Angelique
Kansouh
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gebleken dat onze werkgever dit niet
altijd spontaan en uit eigen beweging doet. Het wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’
heeft volgens mij als belangrijkste
gevolg dat er wellicht op een andere
manier afspraken gemaakt gaan
worden over arbeidsvoorwaarden.
Namelijk, via cao’s. Het is zaak om
ook voor de behartiging van onze
collectieve belangen de krachten te
kunnen bundelen. Een sterke
vakbond is voor mij de enige én beste
manier om voor de werknemers op te
komen en hun rechtspositionele en
financiële belangen veilig te stellen.
Hierbij moeten we echter niet
vergeten, dat wij met z’n allen de
vakbond zijn. Zonder participatie dus
geen sterke wederpartij die in staat is
om op gelijke voet met onze
werkgever te onderhandelen.’

Interview

Kennismaken met onze penningmeester,
Thomas Geelhoed
Op onze website stelt de NCF zich voor: ‘We zijn een bond die staat! Al 125 jaar.
Al meer dan zesduizend collega’s bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën
hebben zich bij de NCF aangesloten. Leden voor leden is het motto. Jouw belang is ons
belang. We doen dit met volle energie en met gemotiveerde mensen. Ook de bestuursleden
steken zelf de handen uit de mouwen en je komt ze tegen op de werkvloer.’

Wie zijn die gedreven vakbondsmensen die zich vol overgave inzetten
voor hun collega’s op de werkvloer?
Wat motiveert hen om dit werk te
doen? In dit artikel maak je kennis
met onze penningmeester, Thomas
Geelhoed.

Ken je grenzen
Even voorstellen

Tegen welke mogelijkheden en
onmogelijkheden loop jij aan tijdens
jouw werk voor de NCF?
‘Onmogelijkheden zijn er niet en de
mogelijkheden zijn onbeperkt, als je
maar wél je grenzen kent.’

Thomas is 57 jaar oud. Hij heeft
samen met zijn vriendin Els een zoon
en een dochter. Beiden hebben een
universitaire studie afgerond en
wonen inmiddels zelfstandig.

Kansen en mogelijkheden NCF

Hoe lang ben je al lid van de NCF,
Thomas?
‘Wel, ik ben reeds lid sinds ik in
november 1983 ben gaan werken bij
de Belastingdienst. Overigens, de
naam van de bond was toen nog BPF.’
Sinds wanneer ben je onze penningmeester en waarom ben je dat werk
gaan doen?
‘Vanaf 2012 ben ik penningmeester
van de NCF. In de loop van 2009 ben
ik op verzoek van het toenmalig
bestuur uitgenodigd om als aspirantlid deel uit te maken van het bestuur.
Mijn eerste bestuursfunctie was
portefeuillehouder van de blauwe
kolom. Het penningmeesterschap
heb ik in 2012 aanvaard, toen
duidelijk werd dat de toenmalige
penningmeester ging vertrekken als
bestuurslid. Ik ben dit uitdagende
werk gaan doen, omdat ik het heel
leuk vind om met cijfers bezig te zijn.’

Loopbaanontwikkeling
Kun je iets vertellen over jouw
loopbaanontwikkeling bij de
overheid?
‘Ik werk momenteel al weer meer
dan dertig jaar bij de Belastingdienst,

Frank
Verweij
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Welke kansen en mogelijkheden voor
de NCF zie jij tijdens jouw werk als
penningmeester?
‘Ik zou het antwoord op deze vraag

waarvan tien jaar als fiscaal specialist
overdrachtsbelasting op kantoor
Middelburg. Dat werk valt organisatorisch onder het dienstonderdeel
Midden- en Kleinbedrijf. Voordien
was ik werkzaam als specialist
vennootschapsbelasting; eerst in
Roosendaal op de Inspectie Vennootschapsbelasting en later op kantoor
Goes. Ik ben echter in 1983 begonnen
als aspirant-ambtenaar in Goes op de
oude Inspectie der Directe Belastingen. Vervolgens heb ik de cursus
adjunct-commies met goed gevolg
doorlopen. Daarna ben ik in 1987
gelijk doorgestroomd naar de
driejarige controleursopleiding in
Utrecht. Later, om een naar mijn
mening ‘echt’ diploma te halen, heb
ik de studie Fiscale Economie aan de
Haagse Hogeschool met goed gevolg
afgerond.’

graag willen splitsen in enerzijds het
heden en anderzijds de toekomst.
Met betrekking tot de toekomst lijkt
het mij belangrijk om een financieel
nóg gezondere organisatie te
creëren, alwaar de werknemers van
de NCF met passie en plezier aan het
werk zijn. Ook zou het mooi zijn als
het personeel over een aantal jaren
kan functioneren zonder al te veel
bemoeienis van het bestuur. De
kantoororganisatie – zeg maar: ons
personeel – moet steeds meer de spil
van de vereniging worden. Als ik kijk
naar het heden, dan vind ik het
belangrijk dat gebouwd wordt aan
goede contacten tussen het bestuur,
de kantoororganisatie en de leden
van onze vereniging. Dat kan onder
andere geschieden via de leden, die
als vertegenwoordigers in de
medezeggenschap zijn gekozen.
Daarnaast dienen op regelmatige
tijdstippen contactmomenten
georganiseerd te worden met de
leden van de NCF die op alle kantoren
werkzaam zijn. Tot slot wil ik
opmerken, dat ik het heel belangrijk
vind om de “bedrijfskosten” binnen
de perken te houden. Uiteraard dient
er wél voor gezorgd te worden, dat
ieder krijgt wat hem of haar toekomt.
Een financieel gezonde NCF, dát is
waar ik in samenwerking met de
andere bestuursleden naar streef!’

Heeft de vakbond toekomstperspectief?
Hoe zie jij de toekomst van de
vakbonden in het kader van de
afslanking en reorganisaties bij de
Belastingdienst?
‘De vakbond krijgt een steeds
belangrijkere rol. Niet alleen door de
afslanking en reorganisaties bij onze
dienst, maar ook vanwege de nieuwe
regels die zullen gaan gelden als het
wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’ binnenkort wordt
bekrachtigd door de minister van
Binnenlandse Zaken. Door afslanking
en reorganisaties komt er steeds
meer werkdruk op de achterblijvende
werknemers te rusten. Onze baas zal
als goed werkgever een steeds groter
belang moeten hechten aan het
welzijn van zijn individuele werknemers. Helaas is maar al te vaak
Uitgave 36 - april 2017
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Ook NCF

Jo Bootsma
Hoe ziet jouw dag eruit?
Ik sta om 7.00 uur op en ga dan eerst sporten. Ik maak een
hapje eten klaar om mee te nemen voor mijzelf en mijn
vriendin en ga dan via de Erasmus- of Willemsbrug naar het
werk. Op kantoor ga ik aan de slag met werkopdrachten,
welke gerelateerd zijn aan het internet. Veelal in de vorm
van het binnenhalen van grote hoeveelheden gegevens. Ik
probeer alle vergaarde informatie te veredelen en vervolgens panklaar aan te bieden aan de opdrachtgever.
Waar kan jij met betrekking tot jouw werk van wakker liggen?
Ik kan wakker liggen van werk dat nog maar half gereed is.
Als er veel halffabrikaten op de plank liggen, dan word ik
daar niet blij van.
In hoeverre heb jij last van de negatieve publieke beeldvorming van de Belastingdienst?
Daar heb ik heb totaal geen last van. De Douane investeert
in datagericht werken. Dat maakt mijn werk alleen maar
leuker. Ik ben niet bang dat mijn werk ooit verdwijnt. Het
wordt alleen maar meer.

Sfeerverslag

Algemene ledenvergadering NCF 2017

Wat maakte dat je lid werd van de NCF?
Tijdens de Douane-opleiding, alweer zo’n vijftien jaar
geleden was ik op bezoek bij het belastingkantoor aan de
Westzeedijk. Na de lunch heb ik een presentatie bijgewoond
van diverse vakbonden. Ik heb toen gekozen om lid te
worden van de NCF. Hun verhaal sprak mij het meest aan. De
meerwaarde van de vakbond zie ik wel. Het is belangrijk dat
werknemers georganiseerd kunnen opkomen voor hun
rechtspositionele belangen. Samen sta je sterker.
Ben je tevreden met jouw werk bij de Douane?
Mijn werk bevalt zeer goed. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een
training gevolgd in Boedapest van (en betaald door) CEPOL
om mijn kennis over het darknet en TOR-netwerken te
vergroten. Dat was zeer nuttig. Ik moet wél zeggen, dat ik
gedurende 15 jaar dat ik bij de Douane werk, diverse
reorganisaties heb meegemaakt. Dat veranderen creëert
onzekerheid en onrust bij de collega’s, maar daar raak je aan
gewend. Doordat er constant beweging is, kun je overigens
niet goed waarnemen wat er allemaal ten goede verandert.
Waar moet de NCF zich hard voor maken?
Sluit zo spoedig mogelijk een goede cao af. Vergeet niet om
daarbij opleidingskansen en -vergoedingen mee te nemen,
want die elementen mis ik nu.
Waar mag de Douane jou ’s nachts voor wakker bellen?
Toen ik nog bij de containerscanstraat werkte, mocht je me
midden in de nacht bellen om een verdachte container te
scannen. Dat is spannend werk en het resultaat geeft veel
voldoening. Op dit moment kom ik ‘s nachts mijn bed uit als
de nieuwe computer hardware gearriveerd is.
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Het parkeerterrein van Fletcher Hotel-Restaurant ’s-Hertogenbosch staat afgeladen vol
met auto’s. Zou dat iets te maken hebben met de Algemene ledenvergadering (AV) van
de NCF, die vandaag (20 april) plaatsvindt op deze horecalocatie?

Paspoort
Leeftijd: 33 jaar
Burgerlijke stand: ongehuwd samenwonend
Woonplaats: Rotterdam

Op het gazon in de hoteltuin zijn
witte lichtgevende ballen geplaatst,
die zorgen voor een aangename en
prettige sfeer. De gast voelt zich
daardoor direct welkom. Dat is exact
de boodschap die de NCF ook wenst
uit te dragen: ‘De Warmte van de
Grootste Bond’ dient voelbaar te zijn
voor alle leden. De in de vergaderzaal aan de zijwanden bevestigde
oranje NCF-vlaggen versterken dat
gevoel nog eens extra.

Opening van de dag
Ad van Gaans opent de dag. Hij
vertelt dat vandaag iets meer dan
170 leden én ereleden naar ’s-Hertogenbosch zijn gekomen. Dat is een
nieuw record. Uit de zaal stijgt
spontaan applaus op.
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Prof. dr. Leo Stevens richt de
kritische schijnwerpers o.a. op
de Belastingdienst
Na het openingswoord geeft Ad het
woord aan prof. dr. Leo Stevens.
Stevens neemt de zaal twee volle
uren mee in een gloedvol interactief
betoog over de Belastingdienst,
maar ook over belastingwetgeving
en de rol daarbij van de maatschappij en de politiek. Het belastingstelsel is volgens hem een afspiegeling
van de samenleving. Alle complexiteiten vind je terug in de regelgeving en in de uitvoering daarvan.
Maak het belastingstelsel niet
ingewikkelder dan nodig en geef de
belastinginspecteur meer vrijheid
om problemen op te lossen. Het
zogenaamde ‘freies ermessen’
behoort tot de kroonjuwelen van de
Belastingdienst. De wetgever moet
eerst nadenken over de uitvoerbaarheid van wetgeving, het liefst samen
met de belastinginspecteur en
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belastingadviseurs.
Als iemand in de zaal opmerkt, dat
Stevens gezien zijn heldere visie een
politieke partij moet beginnen (Lijst
Stevens), barsten de toehoorders in
lachen uit. Stevens antwoordt
vervolgens gevat: ‘Ik ben een slecht
politicus, want ik herinner mij
vandaag nog wat ik vorig jaar heb
gezegd.’

inspirerend verhaal. Veel aangestipte
zaken zijn heel herkenbaar. Het is
precies zoals de collega’s op de
werkvloer er ook over denken. Nu is
het de beurt aan de dienstleiding en
de politiek om actie te gaan
ondernemen. Zie het maar eens te
realiseren. Dáár ligt de uitdaging. Ik
ben benieuwd of ik het nog mee ga
maken.’

Losse termen

De toekomst van de NCF

Zomaar wat opmerkelijke termen,
die voorbijkomen in het verhaal van
Stevens: vertizontaal toezicht,
belastingbedeling is niet gelijk aan
belastingbédeling, en beamers zijn
eigenlijk gewoon be-amers.

Alhoewel het ledenaantal nog
steeds toeneemt (2017: reeds 80
nieuwe leden), kan niet zelfgenoegzaam achterover worden geleund.
De onzekere toekomst stemt
namelijk tot enige ongerustheid.
Grote uitstroom als gevolg van
vergrijzing én Switch liggen op de
loer. Het bestaansrecht van de NCF
dient ook de komende jaren
gewaarborgd te blijven. Daarom
wordt er nu al actief geworven
onder de nieuwe jonge collega’s.

De reactie van een NCF-lid op
het betoog van Stevens
Tijdens de ochtendpauze merkt Jan
Langermans op, dat de speech van
Stevens hem in het hart geraakt
heeft. ‘Ik vind het een goed en

NCF-kantoormedewerkster Sabrina
Watson vertelt, dat de NCF bezig is
met het oprichten van een jeugdafdeling, genaamd: NCF/Jong.
De eerste oriënterende vergadering
op het NCF-kantoor in Rotterdam is
al achter de rug. De jeugd heeft de
toekomst. Oók bij de NCF. In de zaal
merkt iemand fluisterend op: ‘Zéér
goed initiatief. Ik zou het niet
verzonnen kunnen hebben.’

Onze voorzitter in beeld
Onze voorzitter Albert van der
Smissen, geeft blijk van grote
bestuurlijke kracht. Hij bezit namelijk
het vermogen om zich kwetsbaar op
te stellen. Dat is niet veel leiders
gegeven. Waar blijkt dit uit? In de
zaal merkt iemand terecht op, dat
het proces en de besluitvorming
rond de aanschaf van het (nog te
bouwen) NCF-vakantiehuisje op
Landal Resort Ouddorp geen
schoonheidsprijs verdient. Terecht,
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dat daar kritische opmerkingen over
worden gemaakt door enkele
NCF-leden in het publiek. Zodra
iemand een groep van de kaderleden hierop wil aanspreken reageert
Albert direct door voor zijn mensen
te gaan staan. 'Als er iemand moet
worden aangesproken dan ben ik
dat', zegt hij. 'Ik ben de voorzitter en
ik ben verantwoordelijk als er iets
niet goed is gegaan.’ Iemand in de
zaal stoot zijn buurman aan en zegt:
‘Chapeau!’
Vermeldenswaardig is overigens ook
dat de andere bestuursleden
unaniem zijn herkozen, hetgeen tot
een groot applaus vanuit de zaal
leidt. Gefeliciteerd en succes, heren!

Middagdeel valt uit
In het dagprogramma staat vermeld,
dat Marianne Wendt na de lunch
een presentatie gaat geven over
pensioenen. Albert deelt bij de

afsluiting van het ochtenddeel echter
mede, dat Marianne verhinderd is
vanwege een uitgelopen belangrijke
SOR-vergadering over het Van Werk
naar Werk-beleid en onze cao in Den
Haag.

Tot besluit
Na afloop van de AV schuifelen de
deelnemers gedisciplineerd naar de
uitgang van het hotel-restaurant.
Iemand mompelt duidelijk hoorbaar
tegen een collega: ‘Als je mij over een
jaar zou vragen wat deze dag de
diepste indruk op mij heeft gemaakt,
dan hoef ik daar niet lang over na te
denken. Dat is het moment, dat Albert
een telefoontje kreeg van Marianne
Wendt met de mededeling dat het
SOR-overleg is afgebroken, omdat op
dit moment nog geen overeenstemming kon worden bereikt over het
Van Werk naar Werk-beleid. Ik
ontplofte bijna. Het gesodemieter
houdt verdorie nooit op.’
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“

Tijd is geld
Dagelijks komen er grote hoeveelheden vliegtuigen met goederen op Schiphol aan.
Voordat de goederen verder worden vervoerd over land of weer verder door de lucht,
worden ze tijdelijk opgeslagen in grote loodsen rond het vliegveld.

De opdrachten voor
vanmiddag krijg ik via mijn
iPad binnen.

“

Douane Schiphol Cargo

iPad
Arjan stelt mij voor aan Murley Wiet van FT2.3. Met hem
rij ik die middag mee. Voordat we vertrekken laat Murley
mij zijn iPad zien. ‘De opdrachten voor vanmiddag krijg ik
via mijn iPad binnen’, begint hij te vertellen. Hij legt uit
dat hij de controleopdrachten binnenkrijgt via het
Platosysteem. In de eerste opdracht van de middag staat
dat we naar een loods moeten van expediteur In & Out op
Schiphol-Rijk, zo'n tien minuten rijden van de Outlook.
‘We gaan eens kijken wat voor zendingen er binnen zijn
gekomen’, merkt Murley op. Het Platosysteem geeft
informatie over de aangifte van de zending. Zo laat het
een Air Waybill zien, het document van een aangifte door
de lucht. Het is aan Murley om te controleren of de
aangifte bij In & Out goed verloopt. We lopen via de
trappen naar de kelder waar het wagenpark staat van
DSC, stappen in één van de auto's en Murley geeft gas.

gezet door het werkverdeelpunt op DSC, dat de planning
verzorgt voor de dag. Het werkverdeelpunt wordt door de
afdeling Aangiftebehandeling gevoed met informatie.
Deze afdeling beschikt niet alleen over alle documenten
met betrekking tot een aangifte van een zending, maar
ook over bijzonderheden over de aangever zelf. Hier
wordt de Air Waybill ontvangen en bekeken alvorens deze
naar het werkverdeelpunt gaat. Op een Air Waybill staan
onder andere het land van herkomst, het aantal goederen, het soort goederen, hoe de goederen verpakt zijn en
gegevens van de aangever. De afdeling Aangiftebehandeling kan ook specifieke informatie over de aangever
hebben. Zo kunnen ze een controleprofiel van de
aangever maken waarin staat op welke punten, die risico's
met zich mee kunnen brengen, de aangever gecontroleerd
moet worden. Dit kunnen risico's zijn op specifieke
douanetaken zoals VGEM (Veiligheid, Gezondheid,
Economie & Milieu) en het douanerecht.
‘Ons werkgebied omvat niet alleen Schiphol maar ook
Nieuw-Vennep en Lisserbroek’, vertelt Murley verder
terwijl we langs de moderne kantoren en de grote
loodsen van expediteurs op Schiphol-Rijk rijden. ‘Er zijn
twee soorten loodsen op Schiphol en omgeving’, legt hij
uit. ‘De zogenaamde eerste-linie loodsen liggen vlakbij de
landingsbanen van Schiphol en worden gebruikt door
grote expediteurs als KLM, Lufthansa en Emirates. De
tweede-linie loodsen liggen op afstand van de landingsbanen, op Schiphol-Rijk, en worden gebruikt door kleinere
expediteurs zoals In & Out.’

In & Out
De aangifte en opslag van de goederen moet goed en
vlot verlopen; tijd is geld. Dit is de taak van een expediteur. Douane Schiphol Cargo (DSC) zorgt voor het
toezicht op de goederen.

Stalen neuzen
Het is de eerste dag van de lente. De zon schijnt uitbundig op Vrachtstation 3, dat zichtbaar is door de ramen
van het kantoor van DSC op de derde verdieping van ‘de
Outlook’ op Schiphol. Medewerkers van Fysiek Toezicht
(FT) DSC zitten aan ronde eilanden achter hun computer.
Het is over tweeën en de medewerkers van de middagploeg zijn net begonnen aan hun dienst. Voordat ze op
pad gaan, kijken ze nog even naar hun e-mail, eten een

Peter van
Diepen
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boterham en praten wat met elkaar. Ik heb hier afgesproken met Arjan Veldhuizen. Arjan is teamleider van FT2.3
en hij heeft georganiseerd dat ik een middag mee kan
rijden met een collega van FT DSC. We gaan een aantal
nabijgelegen loodsen van expediteurs controleren en
daar zijn schoenen met stalen neuzen voor nodig. De
stalen neuzen zijn een veiligheidsvoorschrift omdat de
loodsen opslagplaatsen zijn voor stellages, (enorme)
dozen, pallets, kisten en ander zwaar materiaal. Een
ongelukje zit in een klein hoekje. Omdat ik geen
schoenen met stalen neuzen aan heb, biedt één van de
douanecollega's zijn paar in maat 44, mij eigenlijk een
maatje te klein, aan. Met ook mijn gele douanehesje aan
ben ik klaar om te vertrekken.

Air Waybill
We rijden langs de groene weilanden rond Schiphol
richting Schiphol-Rijk. ‘Alleen als we het druk hebben rij ik
met een collega tot een uur of zes in de avond en na het
avondeten weer alleen’, vertelt Murley terwijl hij het
verkeer op de weg in de gaten houdt. ‘Anders rij ik de hele
dienst alleen’, vult hij aan. Uit integriteitsredenen rijdt hij
elke dienst met een andere collega. Voordat hij aan zijn
dienst begint, om 7.00 uur en om 14.00 uur, raadpleegt hij
altijd de computer en zijn iPad om de controleopdrachten
in Plato te bekijken. Deze controleopdrachten worden erin
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Inmiddels zijn we aangekomen bij de loods van In & Out
en melden we ons bij de receptie. Daar blijkt dat we niet
één maar zelfs vier zendingen moeten controleren. Murley
neemt de papieren van de drie extra controleopdrachten
mee en we betreden de loods. De loods is zo groot als een
voetbalveld en een aantal meters hoog. Overal staan grote
stellages waarop dozen in allerlei formaten opgestapeld
op pallets staan, op sommige plekken bijna tot aan het
plafond. Hier en daar rijdt een vorkheftruck die een aantal
dozen verplaatst. Aangevers van goederen, voornamelijk
bedrijven, slaan hun goederen (tijdelijk) op in zo'n loods
voordat de goederen verder worden vervoerd over het
vasteland of door de lucht. De organisatie van de opslag
van al deze goederen in deze loods is een flinke logistieke
klus en is in handen van expediteur In & Out. Alle
15

goederen in alle dozen, uit heel de wereld, moeten
immers op de juiste manier geregistreerd worden en men
dient precies te weten waar de goederen naartoe moeten.
De Douane controleert of de aangiftes in deze loods
kloppen en komt regelmatig met de douane-auto langs
om de papieren en de aangegeven goederen te controleren.

Kunstleren rokjes
Met een medewerker van In & Out lopen we de loods in
naar de eerste zending goederen die gecontroleerd moet
worden. Volgens de controleopdracht betreft het een
zending kleding uit Shanghai. ‘Veel van de zendingen die
hier staan opgestapeld komen uit China of Hongkong’,
vertelt Murley, terwijl we naar het midden van de loods
lopen. Deze zending bestaat uit 148 dozen die tot
maximaal vijf dozen staan opgestapeld op grote pallets.
Om de goederen die op de Air Waybill staan te controleren, verzoekt Murley de medewerker van In & Out om de
doos te openen. Vervolgens haalt Murley rokjes van
kunstleer tevoorschijn. Het is belangrijk dat hij zeker weet
dat het om rokjes van kunstleer gaat en niet om echt leren
rokjes. In het eerste geval betaalt de aangever namelijk
6,5% douanerecht en in het tweede geval 12% douanerecht, wat nogal een verschil is, zeker op zo’n grote
zending. Op het label in het rokje staat dat het materiaal
kunstleer is; de aangifte klopt dus. Murley maakt met zijn
iPad een foto van het label en controleert het nummer van
de aangifte op de dozen. ‘Iedere aangifte heeft zijn eigen
specifieke nummer, een zogenaamd productordernummer’, legt hij verder uit. ‘De eerste drie cijfers van zo'n
aangiftenummer geven de aangever aan. Zo begint het
aangiftenummer van de KLM bijvoorbeeld met 074.’

“

Het is de bedoeling dat de
controles vlot verlopen,
want in deze business is
tijd letterlijk geld.

“

Als Murley ook het nummer van de aangifte met zijn iPad
heeft gefotografeerd verzoekt hij de medewerker van In &
Out om een andere doos te openen. Op de aangifte staat
namelijk dat het om twee verschillende soorten kledingstukken gaat. Als hij merkt dat in de andere doos kunstleren jasjes zitten, zoals aangegeven op de Air Waybill, kan
Murley de aangifte afronden en beginnen aan de drie
andere controleopdrachten.
Het is de bedoeling dat de controles vlot verlopen, want in
deze business is tijd letterlijk geld. Aangevers betalen flink
om hun zendingen in deze loodsen op te slaan. De
medewerker van In & Out verleent daarom alle medewerking en na ruim een uur hebben we alle vier de zendingen
gecontroleerd. Hij zet nog even zijn krabbel op de iPad en
Murley neemt hartelijk afscheid van hem.
16
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Yusen Logistics
Voordat we het werkverdeelpunt opbellen om te vragen
wat onze volgende controleopdracht is, controleert
Murley in de douane-auto op zijn iPad nog even of alles
goed is ingevuld in het Platosysteem en stuurt vervolgens zijn gegevens naar de afdeling Aangiftebehandeling. Die afdeling kan dan met zijn gegevens controleren
of de aangifte goed is verlopen. ‘Er zijn drie controleopdrachten bij expediteur Yusen Logistics’, krijgt Murley te
horen van het werkverdeelpunt. Yusen Logistics ligt even
verderop op Schiphol-Rijk.
Ook bij Yusen Logistics worden we hartelijk ontvangen
door een medewerker. Hun loods is vergelijkbaar met die
van In & Out en staat vol met grote dozen, kisten en
andere pakketten. De eerste zending die we gaan
controleren betreft een zending van horloges en
horloge-onderdelen van het merk Seiko. Groot is de
verbazing als de eerste doos die we openen een doos vol
met handleidingen blijkt te zijn en geen horloges of
horloge-onderdelen. Dit staat niet op de Air Waybill. De
medewerker van Yusen Logistics belt direct met de
aangever van de goederen om te informeren wat er aan
de hand zou kunnen zijn. Als er namelijk iets niet klopt
met de aangifte, kan dit zomaar tot een vertraging van
een dag leiden en dat kost geld. Terwijl de medewerker
van Yusen Logistics aan de telefoon zit, controleert
Murley de andere twee zendingen. Die zijn allebei
gelukkig in orde. Na een ruim een kwartier bellen komt
de medewerker van In & Out met een glimlach op zijn
gezicht op ons afgelopen. Het probleem blijkt opgelost.
Hij heeft een aantal doosjes bij zich. Hierin zitten wel de
horloges en horloge-onderdelen van het merk Seiko. De
aangifte klopt dus toch. Murley maakt foto’s van de
goederen om zometeen in de auto via zijn iPad de
controleopdracht af te kunnen ronden.

Avondeten
Inmiddels is het al tegen zessen. De zon staat laag boven
de horizon en de wegen rond Schiphol staan vast
vanwege de avondspits. We hebben twee loodsen
gecontroleerd en Murley wil graag terug naar de
Outlook, waar hij zijn avondeten – een zelfgemaakte
maaltijd – in de koelkast heeft staan. Op weg richting de
Outlook worden we echter nog gebeld door het
werkverdeelpunt. Een vrachtwagen met goederen wil
graag Europa in en moet daarvoor eerst nog gecontroleerd worden door de Douane. We maken rechtsomkeer
en stoppen bij de loods van Menzies, waarvandaan even
daarvoor het werkverdeelpunt is gebeld. Een Franse
chauffeur legt uit dat hij wil vertrekken en laat ons zijn
papieren zien. In gebrekkig Frans helpen wij hem:
Murley zet een douanestempel op de papieren en hij
verzegelt de vrachtwagen. Daarna is de vrachtwagen
klaar voor vertrek.
In de Outlook haalt Murley zijn maaltijd uit de koelkast
en warmt deze op in de magnetron. Ik trek mijn gele
douanehesje uit en lever mijn schoenen met stalen
neuzen weer in. Vrachtstation 3 ligt inmiddels in de
schaduw van de Outlook. Het eerste gedeelte van
Murley’s dag zit erop.
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Hoe ga je om met afscheid nemen?
Pasgeleden heb ik nog afscheid
genomen van twee collega’s die na
respectievelijk 46 en 42 dienstjaren
met gebruikmaking van de alom
geprezen en politiek verguisde
regeling (dus met medeneming van
zo’n € 70.000 bruto) onze dienst
verlieten. Het was een gezellig
samenzijn waarbij gedurende een
aantal uren onbeperkt gegeten en
gedronken mocht worden.
Bij binnenkomst heb ik altijd de
neiging om de vertrekkende collega
te feliciteren. Eigenlijk een vreemde
gedachte, want je mag ervan
uitgaan dat hij of zij altijd met
plezier heeft gewerkt en het
eigenlijk verschrikkelijk zou moeten
vinden om weg te gaan. Nu wordt
het vertrek wellicht wat makkelijker
gemaakt omdat er sprake is van een
leuke vertrekpremie. Bovendien
denk ik dat ze nu eigenlijk juist blij
zijn dat ze een Belastingdienst die
onder verscherpt toezicht staat
mogen verlaten.
Bij het afscheid van deze twee
collega’s was ik gelukkig uitgenodigd, maar dat is lang niet in alle
gevallen zo. Eigenlijk vind ik dat wel
jammer en dan niet zozeer om het
eten en drinken, maar vooral om de
toespraken die op zulke gelegenheden door leidinggevenden gegeven
worden. Ik verbaas me dan in veel
gevallen over het niveau van de
toespraak. De vertrekkende collega
heeft de beste jaren van zijn leven
aan de dienst gegeven en de
leidinggevende geeft er blijk van de
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collega eigenlijk niet te kennen of hij
is niet in staat die kennis verbaal
weer te geven.
Om dit soort toespraken voor het
publiek aantrekkelijker te maken zou
ik dan ook willen pleiten voor een
cursus ‘toespraken houden voor
vertrekkende collega’s’. Hier is toch
wel vraag naar gezien de vierduizend collega’s die nog zullen vertrekken. Of het er echt vierduizend zijn
weet ik eigenlijk niet, want als je op
intranet kijkt, lees je het volgende:

Hoeveel mensen gaan er dit jaar
(2016) echt weg?
En hoeveel volgend jaar?
1. Uiteindelijk gaat het over (naar
schatting over een aantal jaren)
tussen de 5.200 en 5.800
medewerkers die van de
regeling gebruik zullen maken.
2. De uitstroom bedraagt dit jaar
1879 mensen, de prognoses
voor 2017 zijn 760, 2018: 740,
2019: 860 en 2020: 1274 mensen.
Totaal gaat het volgens deze
berekening om 5.513 mensen. Nu
moeten we dus nog afscheid nemen
van 3.634 collega’s, maar dat kunnen
er ook meer of minder zijn.
Eigenlijk bevreemdt het me dat er
rekening wordt gehouden met een
marge van zeshonderd collega’s die
van de vertrekregeling gebruik
maken. Je zou toch verwachten dat
een Belastingdienst die onder
verscherpt toezicht staat, de
cijfertjes op orde heeft. Hier zal
ongetwijfeld nog iemand voor

aangenomen worden. Het gemiddelde bedrag dat tot nu toe
uitgekeerd is, bedraagt € 63.889,89.
In totaal is dat momenteel dus
€ 38.333.934,-.

Cartoonist

Wist je dat...

Cees den Otter
Ontwerp
Digidee

•
Nog vreemder wordt het voor mij als
ik via de link ‘Tijdelijke maatregelen’
uitkom bij ‘Bijlage 4 ADR-assurancerapport onderzoek rechtmatigheid’.
Er wordt in dit onderzoek gerefereerd aan een brief van 27 januari
2017 waarin de volgende aantallen
staan:

Uitstroom Investeringsagenda 2016
Aantal medewerkers: 1922
Al uitbetaald in 2016: 1779
Nog uit te betalen: 143
Totaal: 1922
Daarnaast wordt er melding
gemaakt van een aanmelding na
sluitingsdatum van de stimuleringspremie door een medewerker van de
Douane. Ik dacht dat alle genoemde
cijfers over medewerkers van de
Belastingdienst gingen en dat de
Douane en de FIOD niet aan deze
regeling mee mochten doen. Dit
blijkt dus toch anders te zijn.
Gezien de hoeveelheid stukken die
ter lezing op intranet aangeboden
wordt, heb ik er echter alle vertrouwen in dat alles goed geregeld gaat
worden en dat we met een gerust
hart afscheid kunnen blijven nemen
van al (aantal onbekend) onze
Switch-medewerkers. Maar, dan
hopelijk wel met een mooie
toespraak.

het natuurlijk verloop bij de Belastingdienst jaarlijks tussen 2,5 en 3,5% ligt?
Deze uitstroom komt vooral door leeftijdsontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Ontwerpstudio,
Enschede
Opmaak
Chris Regtop

•

er juist meer aandacht had moeten zijn
voor bijvoorbeeld een grotere doorstroming naar andere sectoren binnen en
buiten de Rijksdienst, het ontwikkelen
van carrièreperspectieven of het zorgen
voor een substantiële jaarlijkse instroom
van jonge en goed toegeruste nieuwe
medewerkers?

Druk
Quantes
Grafimedia,
Rijswijk
E-mail redactie
Heb je vragen of
opmerkingen over

•

de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de Belastingdienst met circa 53
jaar aanmerkelijk hoger is dan elders
binnen de rijksoverheid?
Een kleine 75% van de medewerkers is ouder
dan 45 jaar; 41% is ouder dan 55 jaar.
zowel de cultuur als de manier waarop
het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden zijn vormgegeven – zo constateert de Commissie onderzoek Belastingdienst – eraan bijdragen dat de
Belastingdienst van oudsher een lage en
veelal interne personeelsmobiliteit kent?
De positieve zijde hiervan is dat door de grote
inzet op de werkvloer het werk gewoon door
is gegaan.
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de commissie Onderzoek Belastingdienst de
positie van de Douane ter discussie heeft
gesteld en dat zij heeft aangegeven dat dit zo’n
andere organisatie is dat het de vraag is of het
goed is voor de Douane om organiek onder de
Belastingdienst te blijven vallen?
Een voorstel voor de toekomstige positie van de
Douane zal rond de zomer naar de Tweede Kamer
worden gestuurd.

Ingenomen standpunten in het blad
vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van
de NCF.
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De warmte van
de grootste bond.
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