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Bewust van je levensstijl
Deelnemers aan de Week van de Duurzame 

Inzetbaarheid konden meedoen aan Chi-run-

ning/wandelen, gezond koken, een KlimClinic, 

mindfulness, gezonde levensstijl, stoelmas-

sage/healing en nog veel meer.

11,9% salaris gemist!
Hier schrik je van, nietwaar? 
Maar als ik vertel dat het om pensioen gaat, 

uitgesteld loon, dan wordt je hartslag alweer 

wat regelmatiger. Het P-woord. Zijn er jongeren 

die zich hier druk over maken?

Ad van der Donk zwaait af 
Ad van der Donk (57) gaat de Belastingdienst 

op eigen initiatief vervroegd verlaten. ‘Mijn 

keus is dus gevallen op variant B. Ik heb in het 

najaar van 2016 mijn handtekening onder het 

Switch-contract gezet.'

En verder in deze Bondig
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Kun je disciplinair gestraft worden als 
de strafrechter je vrijspreekt? 
Laatst deed de hoogste ambtenarenrechter 

uitspraak in een kwestie waarbij een ambte-

naar zowel betrokken was in een disciplinair 

traject als in een strafrechtelijke procedure.
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Van de voorzitter

Afspraak is afspraak
Afspraken worden gemaakt om na te leven. 
Onze baas geeft voorlichtingen over van alles en verwacht dan dat de afspraken die 
daarin zitten verweven worden nageleefd. 

Albert van der 

Smissen
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Een warme groet,
  Albert

Als je dus een overeenkomst (VSO) met de baas 

sluit, dan mag je verwachten dat hij die afspraak 

nakomt. Zelfs als dat hem even niet uitkomt.

Tussen-CAO
Inmiddels is de enquête over de tussen-cao geweest 

en heeft een overgrote meerderheid aangegeven 

voor te stemmen. Ook geeft de grootste groep aan 

actiebereid te zijn en te blijven voor 2018 als het 

loonbod en de bijbehorende zaken niet op peil zijn. 

De economie draait volop en het kabinet zegt een 

‘eerlijke’ cao toe… Ik ben benieuwd of de begrips-

vorming hetzelfde zal blijken.

Plannen en onzekerheid
Nog steeds zijn weinig plannen concreet met 

betrekking tot de investeringsagenda. En dan 

bedoel ik die op individueel niveau. Als je niet weet 

waar je aan toe bent dan komt er vaak onzekerheid 

naar boven. Plannen op strategisch niveau zijn leuk, 

maar concreet maken voor jouw mensen is nog veel 

‘leuker’. Ik vraag mij af of dat begrepen wordt en 

wat er concreet aan wordt gedaan.

Zinvol en leuk
Werk hoort zinvol en leuk te zijn. Tenminste, dat 

vind ik.

Graag wil ik van jullie weten of jullie zinvol en leuk 

werk hebben en hoe jullie daarover denken.

Willen jullie mij dat laten weten?

Stuur je bericht dan naar voorzitter@ncf.nl.

Dat onze Bondig door veel mensen 

aandachtig gelezen wordt, blijkt wel uit 

de brief die wij van de heer Koolmoes 

ontvingen. Hij wees ons op twee punten 

in het artikel ‘Schiphol werkt aan 

oplossingen’. Hierin staat dat jaarlijks 

ongeveer 63 miljoen passagiers gebruik 

maken van Schiphol. Dit aantal klopt voor 

het jaar 2016, maar mede vanwege de 

uitbreiding van Schiphol, zal dit aantal 

alleen maar toenemen. Ook noemden wij 

Schiphol het derde vliegveld van Europa, 

na Parijs en Frankfurt. Schiphol staat 

weliswaar op nummer drie, maar London 

(Heathrow) staat op de eerste plaats en 

Parijs (Charles de Gaulle) op nummer 

twee.

Heer Koolmoes, hartelijk dank!

En lezers, schrijf ons gerust.

Mededeling/rectificatie
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Op 8 juni jongstleden deed de hoogste ambtenarenrechter uitspraak in een kwestie waarbij 
een ambtenaar zowel betrokken was in een disciplinair traject als in een strafrechtelijke 
procedure. Ook bij jullie werkgever komt het weleens voor dat collega’s verdacht worden 
van strafrechtelijke vergrijpen en daardoor ook te maken krijgen met een schorsing en soms 
zelfs met ontslag.

In de zaak van 8 juni ging het om een ambtenaar bij het 

Ministerie van Defensie. In een onderzoek naar oneigen-

lijk gebruik van tankpassen ontstond het vermoeden dat 

de betrokken ambtenaar mogelijk misbruik had gemaakt 

van een tankpas van zijn werkgever. Een disciplinair 

onderzoek werd gestart. Het Ministerie van Defensie 

deed ook aangifte wegens verduistering.

Gedurende de disciplinaire procedure veroordeelde de 

politierechter de ambtenaar tot een taakstraf en het 

betalen van schadevergoeding wegens het meermalen 

plegen van verduistering. De ambtenaar ging tegen dit 

vonnis van de strafrechter in hoger beroep. Voordat er in 

hoger beroep uitspraak werd gedaan, werd de ambte-

naar ontslagen wegens plichtsverzuim. Niet al te lang 

daarna oordeelde het Gerechtshof dat de verduistering 

niet wettig en overtuigend bewezen was en sprak de 

ambtenaar vrij.

De ambtenaar stelde bij de Centrale Raad van Beroep dat 

het strafontslag niet in stand kon blijven nu hij was 

vrijgesproken door het Gerechtshof. Hij stelde dat de 

minister niet op basis van deugdelijk vastgestelde 

gegevens tot de overtuiging had kunnen komen dat hij 

zich aan de verweten tankbeurten schuldig had gemaakt. 

De Centrale Raad oordeelde dat het strafontslag in stand 

kon blijven ondanks de vrijspraak. Het gegeven dat de 

ambtenaar door de strafrechter wegens gebrek aan 

bewijs is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde, 

leidt er niet automatisch toe dat geen sprake kan zijn van 

plichtsverzuim. De bestuursrechter beoordeelt het door 

de minister gestelde plichtsverzuim (in beginsel) los van 

wat de rechter in het strafproces heeft geoordeeld en 

overwogen.

Met name de wijze waarop met bewijs wordt omgegaan 

maakt dat de uitkomst van een strafrechtelijke procedure 

en een disciplinaire (bestuursrechtelijke) kan verschillen. 

De bewijseisen in het strafrecht zijn aanzienlijk strenger. 

Je kunt strafrechtelijk pas veroordeeld worden als er 

sprake is van wettig en overtuigend bewijs. Voor een 

disciplinaire straf is het voldoende als op grond van de 

beschikbare, deugdelijk vastgestelde gegevens de 

overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar de 

hem verweten gedragingen heeft begaan.

Ook wat betreft de vraag welk bewijs kan worden 

gebruikt ter onderbouwing van de beslissing gelden in 

een disciplinaire procedure minder strenge eisen dan in 

het strafrecht. Onrechtmatig verkregen bewijs mag in 

beginsel niet ten grondslag liggen aan een strafrechte-

lijke veroordeling. Bij een disciplinaire procedure mag dit 

alleen niet indien de wijze waarop het bewijs is verkre-

gen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van 

een behoorlijk handelende overheid mag worden 

verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden 

ontoelaatbaar moet worden geacht.

Tot slot is het goed om te weten dat informatie uit het 

strafrechtelijke traject wel mag worden gebruikt ter 

onderbouwing van plichtsverzuim. De werkgever mag 

deze informatie gebruiken bij het eigen disciplinaire 

onderzoek. Je ziet daarom ook vaak dat in een discipli-

naire procedure wordt gewacht met het nemen van 

beslissingen tot de uitkomst van een strafrechtelijk 

traject bekend is. Echter als de werkgever voor het 

opleggen van een disciplinaire straf voldoende gegevens 

tot zijn beschikking heeft, behoeft het strafrechtelijke 

traject niet te worden afgewacht.

Conclusie: je kunt dus (zwaar) disciplinair gestraft 

worden wegens plichtsverzuim als de strafrechter je 

eerder heeft vrijgesproken van dezelfde gedraging. 

Mocht je onverhoopt met een dergelijke situatie te 

maken krijgen, neem dan contact op met de juristen van 

de NCF. 

Uit de praktijk

Kun je disciplinair gestraft worden 
als de strafrechter je vrijspreekt?

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel
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Vakbondsinformatie

Contributievoordeel 2017
De digitale Binding hierover gemist? 

Lees dan snel verder, want je moet je IKAP-aanvraag voor 16 november indienen.

Het lidmaatschap van de NCF levert je 

veel voordelen op. Een van die voorde-

len is de fiscale regeling vakbondscontri-

butie. Zo kan je ieder jaar geld besparen 

door je vakbondscontributie in te zetten 

via de IKAP-regeling. Doe dit in ieder 

geval vóór 16 november in verband met 

de jaarlijkse sluiting van P-Direkt.

Wat houdt de fiscale regeling 
precies in?
Door gebruik te maken van de IKAP-

regeling (via het P-Direkt portaal) krijg je 

een gedeelte van de betaalde vakbonds-

contributie over 2017 terug.

Je werkgever verrekent de betaalde 

contributie eenmaal per jaar met je 

brutosalaris. Hierdoor krijg je al snel 40% 

korting op je betaalde NCF-contributie. 

Mooi meegenomen.

Hoe werkt het?
Simpel gezegd gaat dit als volgt:

Log in op MijnNCF en ga naar het 

menu-item “IKAP 2017”. Hier staat jouw 

“contributieverklaring NCF 2017” gereed.

Vervolgens vul je in P-Direkt onder IKAP 

jouw jaarlijkse vakbondscontributie in.

Andere IKAP-voordelen
En wist je dat je dit ook met andere in 

2017 betaalde bedragen kunt doen? 

Denk bijvoorbeeld aan de kosten van je 

sportschoolabonnement. Kijk maar eens 

in P-Direkt onder IKAP wat er allemaal 

mogelijk is en wat daarbij de voorwaar-

den zijn.
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Bewust van je levensstijl
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Peter van 

Diepen

Van 2 tot en met 6 oktober vond de Week van de Duurzame Inzetbaarheid van de Douane 
plaats. Op verschillende locaties, Douane Amsterdam (DAM), Douane Schiphol Cargo (DSC) en 
Douane Schiphol Passagiers (DSP) werden er workshops georganiseerd. Deelnemers aan 
deze Week konden meedoen aan Chi-running/wandelen, gezond koken, een KlimClinic, 
mindfulness, gezonde levensstijl, stoelmassage/healing en nog veel meer andere activiteiten.

“ “

Bewustzijn
Werk kan veeleisend en fysiek belastend zijn. Daarom is 

het belangrijk dat medewerkers zich naast hun werk 

goed kunnen ontspannen en zich bewust zijn van hun 

gezondheid en eigen levensstijl. Om aan dit bewustzijn 

een steentje bij te dragen, werd de Week voor de 

Duurzame Inzetbaarheid georganiseerd. Omdat ikzelf 

gecertificeerd stoelmasseur ben, heb ik mij aangemeld 

voor deze Week en werd ik ingedeeld voor de workshop 

‘stoelmassage en healing’. Een mooie gelegenheid om 

van collega’s te horen op welke manieren hun werk 

belastend kan zijn en wat zij aan ontspanning en hun 

gezondheid doen als ze vrij zijn.

 

Stoelmassage en healing
Het is donderdagochtend rond de klok van tien uur. Met 

enige moeite heb ik mijn massagestoel met het openbaar 

vervoer meegenomen naar de zesde verdieping op het 

kantoor van DSP. Speciaal voor mijn workshop hebben ze 

daar een kantoortje gereserveerd. De eerste deelnemer 

aan deze workshop, een vrouwelijke collega van kantoor 

‘de Knip’, staat inmiddels voor de deur en wil graag naar 

binnen. Als ik mijn massagestoel heb geïnstalleerd en 

wat meer ruimte in het kantoortje heb gemaakt, nemen 

we eerst een kopje koffie en maken een introducerend 

praatje. De workshop bestaat uit een stoelmassage en 

handoplegging en het is belangrijk dat dit in een 

vertrouwelijke sfeer gebeurt. Nadat ik zo’n beetje weet 

wat de fysieke klachten zijn, neemt mijn ‘cliënt’ plaats in 

de massagestoel.

 

Zittend werk
Een stoelmassage duurt ongeveer dertig minuten. In dit 

halve uur worden de nek, schouders, schouderbladen, 

rug, onderrug en handen zorgvuldig gemasseerd. Het 

valt mij op dat de meeste deelnemers aan deze workshop 

het prettig vinden om tijdens de behandeling te praten. 

Dit kunnen gewone gesprekjes zijn, maar sommigen 

willen ook iets kwijt over hun werk- of privésfeer. Zo’n 

gesprek ontstaat vanzelf. Terwijl ik mijn cliënt behandel, 

kijk ik uit over Schiphol. Op de Polderbaan landt net een 

vliegtuig, in de verte zijn de schoorstenen van de 

Hoogovens van IJmuiden nog net zichtbaar, meeuwen 

scheren voorbij de ramen. Deze rustige aanblik zorgt 

ervoor dat ik me goed kan focussen op de stoelmassage.

Naar een fysiotherapeut/
masseur gaan loont dus.

‘Ik heb wat last van mijn nek’, hoor ik vanuit de massage-

stoel. Ik schenk extra aandacht aan deze plek door ook 

technieken te gebruiken uit de Shiatsu-massage (druk-

puntmassage uit China). Mijn cliënt vertelt dat ze zittend 

werk doet en veel op pad is naar klanten. Dat zittende 

werk achter een computer zou de oorzaak van haar 

klachten kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om achter 

een computer in een goed afgestelde stoel te zitten, 

regelmatig een pauze te nemen en wat te bewegen. Ook 

geeft zij aan dat zij regelmatig naar een fysiotherapeut 

gaat. Dat is voor mij voelbaar, omdat haar schouderspie-

ren soepel aanvoelen. Naar een fysiotherapeut/masseur 

gaan loont dus. Hoewel de stoelmassage een half uur 

duurt, is er voor iedere deelnemer een heel uur gereser-

veerd. Dit schept de mogelijkheid om wat na te praten na 

de stoelmassage en iets te nuttigen op de vijfde verdie-

ping waar een nieuw, modern bedrijfsrestaurant is 

gevestigd. 

Smoothies
Het is redelijk druk in het bedrijfsrestaurant en er hangt 

een geur van soep. Er is tomatensoep vandaag. Collega’s 

van DSP zitten aan tafels koffie of thee te drinken, 

nuttigen een broodje, raadplegen hun iPads of praten en 

lachen wat met elkaar. Op een grote, gedeeltelijk 

afgeschermde tafel in het midden van het bedrijfsrestau-

rant staat een hoeveelheid keurig gerangschikte plastic 

bekertjes met kleurige drankjes. Even verderop is een 

klein tafeltje waar de drankjes waarschijnlijk gemaakt 

worden, want er staan pakken op met verschillende 

sappen, andere drankjes en opgestapelde plastic 

bekertjes. Mijn cliënt en ik kunnen na de stoelmassage 

wel een drankje gebruiken en schuiven aan bij deze tafel. 

‘Wat kan ik jullie inschenken?’, vraagt een vlot-ogende 

jongedame in een colbertjasje. ‘Ik heb vier verschillende 

Bewust van je levensstijl
Week van de Duurzame Inzetbaarheid Douane
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smoothies voor jullie’, vervolgt zij. Ik neem een bruine 

smoothie, met chocolade en jus d’orange, en mijn cliënt 

een witte smoothie die naar piña colada smaakt. Ik neem 

een slok van mijn smoothie en ben gelijk aangenaam 

verrast door de verfrissende smaak van het drankje. De 

jongedame stelt zich voor als Sonia Schagen en zij vertelt 

dat zij een workshop ‘gezonde levensstijl’ verzorgt.

Ik heb BellaVida
opgericht omdat ik

graag mensen wil helpen.

BellaVida
‘Deze smoothie bijvoorbeeld is niet met melk gemaakt, 

maar met sojamelk’, begint Sonia uit te leggen. Zo’n 10% 

van alle mensen is lactose-intolerant. Lactose is een 

bestanddeel dat in melkproducten zit en kan maag- of 

darmklachten veroorzaken. Iets waar je aan kunt denken 

als je een gevoelige maag hebt. Om deze problemen te 

voorkomen heeft Sonia geen melk maar sojamelk in de 

smoothies gedaan. Sonia is in 2008 bij DSP FT Pax 

begonnen. Van 2011 tot 2013 zat zij in het Schipholteam 

en momenteel werkt zij als managementassistente. Sinds 

een aantal maanden heeft zij haar eigen gezondheids-

adviesbureau: BellaVida. Behalve het maken van deze 

smoothies heeft zij deze week ook een aantal collega’s 

advies gegeven over een gezondere en bewustere 

levensstijl, in de twee dagen hiervoor in kantoor ‘de 

Knip’. Dit doet Sonia in een gesprek dat één à twee uur 

kan duren. Tijdens dit gesprek brengt ze je huidige 

eetpatroon in kaart, inventariseert je sport- en rustmo-

menten en bespreekt ze hoe je een gezondere levensstijl 

kunt ontwikkelen. 

‘Ik heb BellaVida opgericht omdat ik graag mensen wil 

helpen’, vertelt Sonia enthousiast. Inmiddels is onze 

eerste smoothie op en schenkt zij ons een tweede in. Dit 

keer neem ik de piña colada. Sonia heeft een HBO-oplei-

ding Management gedaan, is ervaringsdeskundige en in 

haar vrije tijd doet ze aan spinning en fitness. ‘Ik ben een 

klein persoon en kleine personen moeten extra op hun 

lijn letten, omdat ze anders te snel vol lijken’, legt Sonia 

uit. Vanaf haar zestiende heeft zij zich verdiept in allerlei 

onderwerpen die met gezondheid en lifestyle te maken 

hebben en tijdens haar opleiding heeft zij veel ervaring 

opgedaan als coach. Om zich verder te ontwikkelen, wil 

zij nog een HBO-opleiding Ontwikkelingspsychologie 

doen. 

De OR
Ik neem nog een laatste slok van mijn smoothie, neem 

afscheid van mijn eerste cliënt en ga weer terug naar 

mijn ‘behandelkamertje’ op de zesde. Mijn volgende 

cliënt is Cor Cok, medewerker van DSP en ondersteuner 

van de Week van de Duurzame Inzetbaarheid. Hij heeft 

last van zijn schouders en keek erg uit naar deze work-

shop. Cor neemt plaats in de stoel en geeft aan waar hij 

last heeft. Terwijl ik zijn schouders behandel, begint Cor 

te vertellen: ‘Het idee van de Week van de Duurzame 

Inzetbaarheid is in de OR van de Douane ontstaan.’ De 

rol van Cor was voornamelijk ondersteunend en hij nam 

de verslagen van de overleggen voor zijn rekening. De 

voorbereidingen van deze Week namen nogal wat tijd in 

beslag, want het organisatiecomité, bestaande uit 

ongeveer tien collega’s van de drie Douanekantoren 

DAM, DSC en DSP, kwamen negenmaal bijeen. Die bijeen-

komsten leidden uiteindelijk tot een gevarieerd program-

ma op verschillende locaties.

“

“
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Tijdens een andere 
workshop, ‘Op naar de 

top! KlimClinic’, moesten 
de deelnemers flink aan 
de bak aan de klimmuur 

van Mountain Network in 
Amsterdam.

Chi-running en magnesium
‘In totaal hebben we twintig workshops georganiseerd 

en hebben er 154 mensen zich hiervoor ingeschreven’, 

vervolgt Cor. Dat waren workshops op de drie Douane-

kantoren in Amsterdam, maar ook elders in Amsterdam 

en in het land. In het Amsterdamse Westerpark bijvoor-

beeld werd er een workshop ‘Chi-running’ georgani-

seerd. Daar leerden de deelnemers hoe ze zich kunnen 

ontspannen in de natuur en hoe ze kunnen stilstaan bij 

hun eigen manier van bewegen (lopen) en van het 

observeren van de natuur. Hoe meer je opgaat in de 

natuur, des te beter je je kunt ontspannen.

Tijdens een andere workshop, ‘Op naar de top! KlimCli-

nic’, moesten de deelnemers flink aan de bak aan de 

klimmuur van Mountain Network in Amsterdam. De 

reden daarvoor was dat klimmers magnesium gebruiken 

om het zweet van hun handen te absorberen. Magne-

sium is een belangrijk onderdeel in het menselijke 

lichaam. Uit studie is gebleken dat veel mensen lijden

aan een magnesiumtekort wat onder andere kan leiden 

tot verkrampte spieren, gespannen zenuwen en uitput-

tingsverschijnselen. Daarom is het belangrijk om 

voedingsmiddelen te nemen waarin veel magnesium zit 

zoals cacao, spinazie, pompoenpitten, bonen, granen en 

verschillende vissoorten. Om collega’s bewust te maken 

van magnesium, werd er besloten om een KlimClinic te 

organiseren. 

Ook buiten Amsterdam werd nog een aantal workshops 

georganiseerd. In Lelystad werd er gevist en in Zuidscher-

mer werd een workshop ‘Paarden Fluisteren’ gegeven.

Mind
‘Ik heb het meest last van mijn linkerschouder’, geeft Cor 

in de massagestoel aan. Veel mensen kampen met 

problemen in hun nek of schouders. Niet alleen omdat zij 

fysiek of zittend werk moeten doen, maar ook omdat zij 

leven in een hectische wereld en voornamelijk werken in 

een Mind-georiënteerde omgeving. Een mens is ook een 

gevoelswezen, wat eens temeer blijkt uit de persoonlijke 

gesprekken die ik heb in de massagestoel. Het onder-

drukken van gevoel en het voornamelijk bezig zijn met 

de mind zorgen ervoor dat nek en schouders vast kunnen 

komen te zitten. Het losmaken van deze plekken middels 

een stoelmassage wordt door iedereen als een weldaad 

en in sommige gevallen zelfs als helend ervaren. Zo ook 

door Cor.

Structurele Duurzame Inzetbaarheid
Aan het einde van de stoelmassage rekt Cor nog even 

zijn schouders en geeft aan dat hij weldegelijk minder 

pijn heeft in zijn linkerschouder en hem al beter kan 

bewegen. Het heeft dus geholpen. Na de behandeling 

lopen we nog even naar het restaurant op de vijfde 

verdieping. We hebben immers een uur de tijd en ik heb 

weer zin in een gezonde smoothie, want ik knap er echt 

van op. Cor en ik schuiven aan bij Sonia en doen ons 

tegoed aan de drankjes. Het is inmiddels lunchtijd en 

collega’s van DSP lopen met dampende koppen koffie of 

soep of zitten aan een tafeltje hun net bij het restaurant 

bestelde luxe broodjes te nuttigen.

Cor, Sonia en ik zijn het al gauw met elkaar eens als wij 

over deze succesvolle week praten. Duurzame Inzetbaar-

heid zou niet een thema moeten zijn voor een week, 

maar zou eigenlijk structureel op de werkvloer aanwezig 

moeten zijn, want studies wijzen uit dat gezonde en 

gelukkige medewerkers zorgen voor een grotere 

productie, een prettige werksfeer en een lager ziektecij-

fer.

We nemen nog een laatste slok smoothie. ‘Hopelijk krijgt 

deze week nog een vervolg’, besluit Cor.

“

“
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Column

Het historische dorpsplein
De renovatie van het dorpsplein 

werd groots aangekondigd in een 

streekblaadje. Het landelijk journaal 

bleek geen interesse te hebben in dit 

nieuwsfeit. Om die teleurstelling te 

ondervangen was er voor omwonen-

den een bijeenkomst georganiseerd 

in het aangrenzende kerkgebouw.  

Een ter zake kundige mijnheer gaf 

tekst en uitleg over de komende 

plannen. De  speciaal ingehuurde 

dame voorzag belangstellenden van 

koffie met – indien gewenst – een 

speculaasje. De oude man was er 

ook. Hij was de trouwste bezoeker 

van het dorpsplein. Elke dag slofte 

hij rond de klok van twee richting 

een oud, verveloos bankje. Eenmaal 

plaatsgenomen mijmerde hij over 

lang vervlogen tijden. Dat jaren 

zitten had hem voor eeuwig 

verbonden aan het historische 

pleintje dat nu aan een grondige 

opknapbeurt toe was. Maar ook het 

houten bankje ontkwam niet aan de 

vernieuwingsdrift. Het was verweerd 

en gehavend en moest worden 

vervangen door een nieuwe en 

moderne versie. Dat hoort nu 

eenmaal bij deze tijd, sprak de 

mijnheer van de gemeente. De oude 

man knikte, maar in zijn houding 

bespeurde ik een onverklaarbare 

weemoed.

Tijden veranderen
Enige tijd later begonnen de 

werkzaamheden. Er kwamen 

graafmachines en hijskranen. En niet 

veel later was het oude dorpspleintje 

veranderd in een bouwplaats met 

stapels stenen en zand. Er werden 

hekken geplaatst en het plein was 

tijdelijk niet bereikbaar voor 

onbevoegden. Ook de oude man 

kwam niet meer. Intussen was ook 

het houten bankje verwijderd. Na 

enige tijd werden langzaam maar 

zeker de eigentijdse contouren van 

het nieuwe pleintje zichtbaar. De 

ijselsteentjes hadden plaats gemaakt 

voor grote tegels. En de plantenbak-

ken, ooit gevuld met geurende 

bloemen, waren ingeruild voor Peertje

Peert jes  hersenspinsels

parkeerplaatsen. De nostalgie en de 

historie van weleer hadden plaatsge-

maakt voor een nieuw dorpspleintje 

met een hedendaagse tijdgeest dat 

tegen de avond vol werd gezet met 

auto’s en werkbusjes. 

De vooruitgang
Het pleintje is klaar. En er volgt een 

plechtige opening. Uiteraard is er 

weer koffie en zijn er speculaasjes. 

Ook staat er een nieuw zitbankje. 

Eentje in een modern jasje gestoken 

met een blauwgroen uiterlijk. Het is 

gemaakt van kunststof, levensloop-

bestendig, is verstoken van enig 

zitcomfort en dus niet meer geschikt 

voor oude mensen. Het bankje 

wordt nu bemand met jeugdige 

bezoekers. Een soort hangplek waar 

jongens en meisjes naar hun 

mobieltjes staren en waar ook de 

eerste joints worden opgestoken. Ze 

eten chips en drinken bier en cola uit 

blikjes. Ronkende brommers en 

scooters completeren het geheel. In 

de vroege ochtenduren vind je de 

restanten van dat samenzijn. En och, 

het hoort bij deze tijd en iedereen is 

ooit jong geweest.

Een ode aan oud zijn
In tegenstelling tot het afgedankte 

houten bankje weet de oude man 

niet van opgeven. Elke morgen komt 

hij nog aangeschuifeld met in zijn 

hand een soort grijper en een 

vuilniszak. Op het bankje gaat hij 

niet meer zitten. In zichzelf mompe-

lend loopt hij over het pleintje en 

begint aan een nieuwe tijdsinvulling. 

Een uurtje later zie je een schoon 

dorpsplein en met een zak vol 

gesprokkelde rotzooi sjokt hij 

huiswaarts. En ja… de jeugd heeft 

de toekomst en wijsheid komt met 

de jaren, zo zegt de wijsgeer. Maar 

ooit wordt de jeugd ook oud. En tot 

het zover is, ruimt hij de rommel op. 
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Vakbondsinfo

11,9% salaris gemist!
Hier schrik je van, nietwaar?

Persoonlijke potjes en bijpassende dekseltjes – het 

nieuwe pensioenstelsel.

De Sociaal-Economische Raad (SER) was er medio 

september nog niet helemaal uit. Maar, het plan is om de 

huidige collectieve pot van 1.400 miljard euro te verdelen 

over individuele potjes. Gaat dat geen ruzie geven?

Wat is het probleem?
Het nadeel van de pensioenbelofte van nu is dat er grote 

buffers nodig zijn. Daardoor zijn pensioenen jarenlang 

niet geïndexeerd. Je hebt dan als gepensioneerde 

weliswaar een zeker pensioenbedrag, maar je koopkracht 

holt achteruit. Dat tast het vertrouwen in het huidige 

systeem aan. 

Indexatie
Door de lage rekenrente stijgen de pensioenuit-

keringen al jaren niet meer mee met de inflatie. 

Totaal gemiste indexatie bij het ABP over

2008-2016 is 11,9% 

Wat is de oplossing?
Waar de meeste mensen nu nog hun pensioen opbou-

wen in een grote, collectieve pensioenpot, doen ze dat 

straks hoogstwaarschijnlijk in ‘persoonlijke pensioenpot-

jes’. Een pensioenfonds belegt vervolgens – vergelijkbaar 

met nu – de inleg van alle potjes samen. Daarnaast komt 

er een soort reservepot, waarmee financiële risico’s 

collectief worden gedeeld. In gunstige economische 

tijden gaat daar een deel van de beleggingsopbrengst in. 

In slechte tijden gaat er geld uit naar de pensioenen. 

Wat vindt de politiek?
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het

pensioenstelsel wordt herzien, zodat er persoonlijke 

pensioenpotten komen met gedeelde risico’s.

Daarnaast willen VVD en D66 de keuze bij welk fonds

je pensioen opbouwt (de zogeheten pensioendek-

seltjes) zoveel mogelijk aan de deelnemers overlaten.

En waarom is de SER er nog niet uit?
De SER wilde dit voorstel al direct na de Tweede Kamer-

verkiezingen presenteren, maar de werkgevers en 

vakbonden zijn nog niet definitief akkoord. Vakbonden 

willen eerst weten wat het nieuwe stelsel in de 

praktijk betekent voor verschillende leeftijdsgroepen.  

Pensioenfondsen zijn dus nog druk aan het rekenen. 

Persoonlijke potjes kunnen namelijk leiden tot meer 

ontevredenheid. Uit een kleine steekproef bleek dat 

66% van degenen die al een individuele pensioenre-

kening hadden (bijvoorbeeld bij een particuliere 

verzekeraar) minder pensioen ontvingen dan 

verwacht. In het huidige stelsel valt het pensioen bij 

slechts 24% tegen.

Maken individuele potjes een einde aan de 
discussie?
Je kunt in je individuele potje precies zien wat er 

gebeurt met je premie. Meer transparantie dus. Maar, 

er komt meer onzekerheid over de hoogte van het 

pensioen voor terug. 

Stel dat jij je individuele pot straks omzet in een 

pensioenuitkering, dan kan je teleurgesteld zijn over 

de hoogte van die uitkering. Dat komt omdat er, 

anders dan nu, niet meer een vastgesteld bedrag 

wordt beloofd dat je met je pensioen krijgt uitge-

keerd. Het ligt echter genuanceerd: ook het huidige 

pensioen bleek de afgelopen jaren onzeker. 

Pensioenen, in welk stelsel dan ook, blijven altijd 

afhankelijk van veel onzekere factoren zoals de 

rendementen van beleggingen en de ontwikkeling 

van de rente. 

Persoonlijke potjes kunnen wellicht zorgen voor meer 

transparantie (duidelijke relatie tussen wat je inlegt 

en wat je eruit haalt) maar ze maken je pensioen niet 

goedkoper of zekerder.

Maar als ik vertel dat het om pensioen gaat, uitgesteld loon, dan wordt je hartslag alweer 
wat regelmatiger. Het P-woord. Zijn er jongeren die zich hier druk over maken?
Nee, op een enkeling na vermoedelijk niet. Werk, studie en kinderen zullen eerder 
hoofdbrekers zijn. Maar je bent vanaf nu wel gewaarschuwd. Kijk naar je pensioen.

Angelique 

Kansouh
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Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

‘Rond zes uur sta ik op, half zeven stap 

ik op de fiets naar de bushalte en dan 

ga ik via Vianen naar Utrecht. Ik ben 

dan rond half acht op kantoor. Ik regel 

aangiftes, beantwoord vragen van 

collega’s en ga tussen de middag 

meestal even in de kantine eten. Als 

het echt mooi weer is, ga ik weleens 

naar buiten. Rond 16:15 uur zit mijn 

werkdag erop en ga ik weer naar huis.’

Waaraan besteed je je vrije tijd, wat zijn 

jouw hobby’s?

‘Ik hou van voetbal, tennis, skiën en 

snowboarden. Indoor vind ik trouwens 

maar saai, dus we gaan graag op 

wintersport. De kleine kan dan gewoon 

mee, want we zorgen er wel voor dat 

er altijd familie mee gaat die kan 

oppassen wanneer wij aan het skiën of 

snowboarden zijn. Gezellig en ver-

trouwd!’

Ook NCF

Harm Naaijen
Paspoort

Geboren: 22 november 1982 te Giessen (gemeente Woudrichem)

Opleiding: HBO Fiscaal Recht en Economie te Eindhoven

Loopbaan: begonnen in het bedrijfsleven bij een kantoortje dat belastingadvies 
gaf. In zo’n kleine organisatie was het echter lastig carrière maken. Na acht jaar 
hield Harm het hier voor gezien. Zijn vader werkte al bij de Belastingdienst en op 
dat moment waren er ook vacatures. Harm solliciteerde met goed resultaat en 
vond een nieuwe uitdaging in februari 2014. Eerst zat hij in Amersfoort bij een 
MKB-team. Het team segmenteerde en in mei 2015 verhuisde team MKB Kleinbe-
drijf naar Utrecht. Harm ging mee. Hij heeft het goed naar zijn zin en houdt zich 
bezig met het beoordelen van belastingaangiftes inkomstenbelasting. Bovendien 
is hij sinds anderhalf jaar vaktechnisch aanspreekpunt; wanneer zijn collega’s 
ergens niet uit komen, probeert Harm ze te helpen.

Burgerlijke stand: Ongehuwd samenwonend met Annelies. Samen hebben ze 
een zoontje, Hidde van 13 maanden jong.

Woonplaats: Sleeuwijk

Ga je graag uit eten?

‘Zeker! Hidde heeft nu alleen niet 

zoveel geduld, dus gaan we 

momenteel niet vaak uit eten. Als 

het even kan, eet ik wel graag een 

lekkere, grote steak. Ribeye, 

entrecote, ik ben er gek op.

’s Zomers gaat de barbecue thuis 

drie keer per week aan. Niet voor 

een uitgebreide maaltijd, maar wel 

voor lekker vlees dat we dan opeten 

met wat salade.’

Waarom heb je voor de NCF 

gekozen?

‘Toen ik nog in Amersfoort zat, 

kreeg ik al NCF-mailtjes doorge-

stuurd van een collega die lid was. 

Bij het kleinbedrijf waar ik eerst 

werkte, was ik gewend mijn eigen 

regie te voeren. Bij de Belasting-

dienst merkte ik wel dat dat een 

stuk moeilijker was. Het is een 

“stalen salarislijf” en in je eentje sta 

je niet sterk. Bovendien hadden we 

toen al een tijdje geen cao. Ik heb 

wel lang nagedacht of ik lid zou 

worden, want mijn belangen zijn 

anders dan die van de doorsnee 

Belastingdienstmedewerker: die wil 

graag zijn pasdag houden, maar ik 

vind ouderschapsverlof, salaris en 

studiefaciliteiten veel belangrijker. 

Zodoende stuurde ik een e-mail aan 

de NCF. Hierop belde Marianne 

Wendt mij op om antwoord te geven 

op mijn vragen. Dat vond ik zo 

persoonlijk en prettig, dat ik lid ben 

geworden. Als je immers iets wil, 

moet je gewoon lid worden. Als je 

geen lid bent wil dat niet meteen 

zeggen dat je geen recht van spreken 

hebt, maar met allemaal dezelfde 

belangen kunnen we de NCF veel 

meer draagkracht geven door lid te 

worden en mee te denken.’
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Waar moet de NCF zich hard voor 

maken?

‘Dat niet alleen de belangen voor de 

“oudere leden” belangrijk zijn, maar 

dat het ook om ouderschapsverlof, 

studiefaciliteiten en salaris gaat. Ik 

hoop dat er een minder star 

salarishuis komt. In het bedrijfsleven 

ben je echt wat waard, hier lijk je 

soms meer een kostenpost. Zelfs in 

de media en politiek worden we zo 

neergezet. Dat vind ik jammer.’

Waar kun je ’s nachts wakker van 

liggen?

‘Ik ben niet zo’n vaste slaper, dus 

eigenlijk van heel veel. Bijvoorbeeld 

van een dossier op het werk of de 

zorgen in het leven.’

Als ik een dag de DG van de Belasting-

dienst was dan zou ik…

‘…heel veel extra mensen aannemen! 

We laten heel wat liggen omdat 

er te weinig handjes zijn. Er zijn 

zo veel mensen die belasting 

moeten betalen en dat niet 

doen. Er is veel te weinig 

capaciteit voor controles. Dus, 

met extra mensen zal er door 

meer belastingplichtigen 

belasting worden betaald, 

waardoor uiteindelijk de kosten 

voor de eerlijke belastingbetaler 

omlaag gaan. Het is misschien 

wat utopisch, maar dat hoop ik 

echt.’

Wat zou je weleens over willen 

doen?

‘Toen ik jong was, heb ik na het 

HBO niet doorgestudeerd. Ik 

heb dus geen Master op de 

universiteit gehaald, maar dat 

wil ik nog wel. Toen was het 

vooral lang leve de lol…’

Wat is je grootste wens als je 

nu naar je werk kijkt?

‘Ik hoop dat de Belasting-

dienst een positiever imago 

krijgt. Als ik over mijn werk 

praat, lijkt het nog negatiever 

te worden. Ik durf nog wel te 

zeggen dat ik hier werk, maar 

de reacties mogen wel wat 

positiever zijn.’

We hebben net gehoord dat 

de politiek met een bod van 

1,4% salarisverhoging is 

gekomen. Wat vind je daarvan?

‘In de context van koopkracht-

herstel lijkt dit als tussen-cao 

nog wel redelijk. Maar in de 

praktijk is 1,4% echt te weinig. 

Dit trekt niets recht van de 

afgelopen jaren. Ik ben bereid 

om in 2018 actie te voeren. We 

verdienen meer salaris!’
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Vraag over versobering nabestaandenpensioen
Ik heb gehoord dat de pensioenregeling voor wat betreft 

het nabestaandenpensioen vanaf 1 januari 2018 sterk 

wordt versoberd. Klopt dat?

Antwoord:
Wie een partner verliest, kan in Nederland een nabestaan-

denuitkering van de overheid krijgen. Dit is geregeld in de 

Algemene nabestaandenwet (Anw). De overheid heeft 

deze nabestaandenuitkering de afgelopen tien jaar sterk 

versoberd of afgeschaft. Voorheen werd voor specifieke 

deelnemers de versobering van de nabestaandenuitkering 

door de overheid gecompenseerd door het ABP. Deze 

compensatie stopt per 1 januari 2018. Daar staat tegenover 

dat het partnerpensioen wordt verhoogd. Beide zijn 

onderdeel van het recent overeengekomen onderhande-

laarsakkoord over de complexiteitsreductie van de 

pensioenregeling. Voor een aantal deelnemers leidt de 

combinatie van deze twee maatregelen dat hun partner 

uiteindelijk minder uitkering van het ABP ontvangt. Voor 

de meeste deelnemers geldt dat door deze maatregelen 

hun partner juist meer uitkering van het ABP ontvangt. 

Overigens zal in de lopende uitkeringen niets veranderen. 

Het geldt dus alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 

2018.

Vraag het
Marianne Wendt
Vraag over stijgende pensioenpremies
Kan iemand uitleggen waarom de premie stijgt als wij later 

met pensioen gaan? Mijn geschatte AOW-leeftijd is 69 jaar 

en 6 maanden (wat ik overigens pure diefstal vind). Toch 

stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 met ongeveer 

1,4%. Hoe kan dat?

Antwoord:
Allereerst is het belangrijk om te weten dat de AOW een 

volksverzekering is en dat het kabinet gaat over hoe dit 

gefinancierd wordt (momenteel betalen alle werknemers 

voor de huidige AOW'ers) en op welke leeftijd iemand met 

AOW mag. Daarnaast bouw je nog zelf pensioen op bij het 

ABP als aanvulling op jouw AOW.

Normaal gesproken leidt een verhoging van de AOW-leef-

tijd tot een verlaging van de pensioenpremie. Immers, als 

je langer doorwerkt dan kan je ook langer pensioen 

opbouwen en hoef je dus per jaar minder premie te 

betalen. Ik snap daarom jouw gevoel dat dit niet klopt en 

dat er sprake is van diefstal.

De hoogte van de uitkering is echter niet alleen afhankelijk 

van de premies. Het beleggingsresultaat is veel belangrij-

ker. Zo ontvangt een gemiddelde deelnemer van het ABP 

drie tot vier keer zoveel aan pensioenuitkering als er door 

de werknemer en werkgever aan premie is ingelegd. Dit 

komt doordat het geld belegd wordt en daardoor 

rendeert. Met dit rendement worden de uitkeringen 

grotendeels gefinancierd.

De belangrijkste redenen voor de stijging van de pensioen-

premies in de komende jaren zijn de lage rente en het 

lagere verwachte rendement in de komende jaren. Deze 

lagere verwachting is meegenomen in de berekening van 

de premie voor 2017, 2018, 2019 en 2020. Ook het feit dat 

we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de 

premie.

Het klopt dus dat de verhoging van de AOW-leeftijd een 

dempend effect heeft op de pensioenpremie, maar 

daartegenover staat een stijgend effect vanwege het 

lagere verwachte rendement en de stijging van de leeftijd 

waarop iemand overlijdt. Deze laatste effecten zijn 

overheersend waardoor de pensioenpremie toch gaat 

stijgen, ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd.

Marianne

Wendt

Van de bestuurstafel
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Verkoop van vakantiedagen
mogelijk tot 1 november!

Wettelijke uren vervallen als je 
ze niet tijdig opneemt
De wettelijke uren die je per 1 

januari 2016 hebt gekregen, kun je 

ook nog dit jaar opnemen als je ze in 

2016 nog niet hebt opgemaakt. Let 

op: neem je deze uren in 2017 niet 

op, dan vervallen ze. 

Er geldt dus een vervaltermijn van 1 

jaar na afloop van het kalenderjaar 

waarin je vakantie-uren zijn 

opgebouwd.

De zomervakantie is voorbij en het einde van het jaar nadert. Heb jij nu nog een stuwmeer aan verlof 
staan? Dan kun je overwegen om een deel van jouw dagen te verkopen zodat ze niet vervallen. 
Naast de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke uren te verkopen, kun je de komende vier jaar 
eenmaal per jaar ook nog maximaal 22 ‘overgangsregeling vakantie-uren’ verkopen. 
Let op: een verzoek om verlaging van je bovenwettelijke vakantie-uren moet je vóór 1 november 
indienen.

Hoe zat het ook alweer?
Sinds 1 januari 2016 geldt er een onderscheid in wette-

lijke en bovenwettelijke vakantie-uren.

Maar, wat zijn nu wettelijke uren?
Je hebt wettelijk recht op 144 uren (gebaseerd op een 

36-urige werkweek). Dit zijn je zogeheten ‘wettelijke 

uren’.

Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week dan zijn je 

wettelijke vakantie-uren: 24/36 * 144 = 96 uur

En wat zijn dan bovenwettelijke uren?
Bij jouw rijkswerkgever hebben de vakbonden geregeld 

dat je in totaal jaarlijks 165,6 vakantie-uren krijgt (bij een 

36-urige werkweek).

Jouw bovenwettelijke uren zijn dan (wederom bij een 

36-urige werkweek): 165,6 minus de wettelijke 144 uur = 

21,6 uur. Dit restant vormt dus je bovenwettelijke uren.

Werk je 24 uur in de week dan zijn je bovenwettelijke 

vakantie-uren 24/36 * 21,6 = 14,4 uur.

NB: je bovenwettelijke uren kunnen nog opgehoogd 

worden met leeftijdsdagen. Deze leeftijdsdagen ontvang 

je pas bij 45 jaar en ouder. 

Ook bovenwettelijke uren 
hebben een vervaltermijn
De bovenwettelijke uren die je per 1 

januari 2016 hebt gekregen (en nog 

niet hebt opgemaakt) vervallen niet 

per 2018. Deze uren kun je nog 

opnemen tot en met 31 december 

2021.

Dus, hiervoor geldt een vervalter-

mijn van 5 jaar na afloop van het 

kalenderjaar waarin de vakantie-

uren zijn opgebouwd.

Maar, je mag je bovenwettelijke 

uren wel verkopen. Hoe? Door 

eenmaal per jaar een aanvraag in 

P-Direkt in te dienen en wel vóór 1 

november. 

Naast de mogelijkheid om de 

jaarlijkse bovenwettelijke uren te 

verkopen, kun je de komende 4 jaar 

eenmaal per jaar ook maximaal 22 

vakantie-uren (bij een werkweek van 

36 uur) verkopen die je hebt 

meegenomen uit 2015.

Overgangsregeling restant vakantie-uren 2015
Als overgangsmaatregel is het restant vakantie-uren eind 

2015 overgeschreven in een apart contingent ‘bovenwet-

telijk verlof 2015’, dat tot en met 31 december 2020 

gebruikt kan worden. Uren die niet zijn gebruikt, 

vervallen na die datum. Om dat te voorkomen, kun je van 

dit contingent (bovenwettelijk verlof 2015) jaarlijks 22 

uren verkopen via IKAP. Deze uren kunnen worden 

verkocht naast het bovenwettelijke verlof dat jaarlijks 

mag worden verkocht. 

Let op: Heb je een andere werktijd, dan wordt dit aantal 

met de voor jou geldende arbeidsduurfactor vermenig-

vuldigd.
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Frank

Verweij

Per 1 januari 2018 is het zover: Ad van der Donk (57) gaat de Belastingdienst op eigen 
initiatief vervroegd verlaten. ‘Mijn keus is dus gevallen op variant B. Ik heb in het najaar van 
2016 mijn handtekening onder het Switch-contract gezet. Er is geen weg meer terug, maar 
dat vind ik niet erg. Sterker nog: ik kijk er reikhalzend naar uit, want ik heb veel plannen om 
mijn vrije tijd in te vullen en heb thuis meer dan genoeg te doen.’

De vrijheid tegemoet
Op 31 december zwaait de deur van 

belastingkantoor Eindhoven 

definitief dicht achter Ad. De 

bedrijfspas mag hij met weemoed 

inleveren bij de klantenbalie.

Wat ga je doen met je toekomstige 

oceaan aan vrije tijd?

‘Ik ben al met enkele zaken bezig en 

heb voldoende ideeën die ik nog wil 

gaan uitwerken. Zo ben ik bijvoor-

beeld van plan om een boek te 

schrijven over mijn geboortegrond: 

de ‘Maliskampse Hei’. Ik ga onder-

zoeken wie daar geleefd heeft en 

hoe in dat voormalige natuurgebied 

van Rosmalen de huizen gebouwd 

waren. Daarnaast mantelzorg ik al 

voor mijn verstandelijk beperkte, 

oudere broer en een 84-jarige oom. 

Met mijn broer wil ik nog meer 

leuke dingen gaan doen dan nu en 

mijn oom help ik onder meer met 

zijn financiële administratie. Ook 

probeer ik onderdak voor hem te 

regelen bij een zorginstelling, nu 

Alzheimer langzaam maar zeker 

steeds meer grip op hem krijgt. Mijn 

werkervaring ga ik benutten via een 

bestuursfunctie bij ‘Vrienden van 

Cello’. Deze stichting wil wensen en 

dromen van mensen met een 

beperking laten uitkomen. Tot slot: 

de buurtwinkel in Maliskamp kan 

altijd op mij rekenen als begeleider 

van verstandelijk gehandicapten. 

Aan dit dankbare werk besteed ik 

nu een halve dag per week.’

In 1984 begonnen, per 1 januari 
2018 afgezwaaid
Ad vertelt over zijn carrière bij de 

Belastingdienst: ‘In 1983 ben ik 

afgestudeerd als onderwijzer, maar 

Interview

Ad van der Donk 
zwaait af
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Lidmaatschap NCF
Je bent al 33 jaar trouw lid van de 

NCF. Dat is bewonderenswaardig. 

Wat voor indruk zal de bond bij jou 

achterlaten als je de dienst verlaten 

hebt? 

‘De NCF – destijds nog BPF – is de 

meest actieve van de vier grote 

bonden en staat altijd voor je klaar 

als dat nodig is. Uiteraard mag van 

de leden ook een bijdrage verwacht 

worden, want het bestuur kan de 

strijd niet alleen winnen. Daarom 

heb ik altijd actief aan diverse 

vakbondsacties deelgenomen. Zo 

was ik er bijvoorbeeld begin 2007 bij 

op het Malieveld in Den Haag, 

omdat minister Remkes niet in wilde 

gaan op onze looneisen. Ook heb ik 

enkele jaren later samen met mijn 

collega’s gedemonstreerd in het 

centrum van Eindhoven voor een 

betere cao.’ 

Advies aan bestuurders van 
de Belastingdienst
Iemand die 33 jaar bij de Belas-

tingdienst heeft gewerkt kan een 

boek schrijven over wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Dan 

ben je een echte ervaringsdeskun-

dige. Heb je nog een welgemeend 

advies aan de bestuurders van de 

Belastingdienst?

‘Bij de Belastingdienst is altijd iets 

aan de hand. Een beetje bewe-

ging is niet erg, maar soms loopt 

het de spuigaten uit. Het kan ook 

fout gaan door iets niet te doen. 

Bij Toeslagen bijvoorbeeld ging 

enkele jaren geleden alles mis 

toen zonder enige vorm van 

controle geld werd overgemaakt 

op de bankrekening van aanvra-

gers van huur- en zorgtoeslag. 

Collega’s op de werkvloer 

voorzagen de risico’s en hebben 

op dat moment lagen de onderwijs-

banen niet voor het oprapen. Een 

kennis die bij de overheid werkte, 

tipte mij: ‘Schrijf een brief naar de 

Belastingdienst. Niet geschoten is 

altijd mis.’ Ik werd in eerste instantie 

afgewezen, maar na een half jaar 

mocht ik tóch een test komen 

maken. Dat is goed gegaan, want ik 

kon per 1 augustus 1984 beginnen 

op de IB-leggerafdeling bij de 

Inspectie Directe Belastingen in 

’s-Hertogenbosch. Na enige jaren 

nam ik met positief resultaat deel 

aan het loopbaanonderzoek. Na een 

mislukte controleursopleiding heb ik 

diverse cheffuncties gehad in 

Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogen-

bosch. In 1998 deed ik als zij-instro-

mer nog een poging om in het 

basisonderwijs terecht te komen. 

Dat bleek echter mijn ‘roeping’ niet 

meer. Ik maakte gebruik van mijn 

terugkeergarantie en moest toen 

wel een fiscale richting inslaan. Met 

succes volbracht ik de F-opleiding 

Particulieren. Maar, omdat er geen 

vacatures waren op dat F-niveau, 

kwam mijn cv in een Mobiliteits-

bank. B/CKC pikte mijn cv op en na 

een schriftelijke test kon ik begin-

nen als redacteur bij de afdeling 

Bedrijfsjournalistiek in Utrecht. Daar 

maakten we Beeldkrant, Belasting-

werk en BelastingBulletin. Dat werk 

past beter bij mij, want mijn 

interesse gaat meer uit naar 

schrijven, organiseren en communi-

ceren dan naar fiscaliteit. Na bijna 

vijftien mooie jaren heb ik in 2016 

de overstap gemaakt naar MKB 

Eindhoven. Daar werk ik als 

eindredacteur van Forum Salaris en 

Forum Fiscaal Dienstverleners. Een 

leuke laatste uitdaging.’
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deze via hun leidinggevende 

aangekaart tot aan de hoogste 

instantie. Helaas heeft de dienstlei-

ding deze waarschuwing om 

onbekende redenen keihard in de 

wind geslagen. Toen RTL Nieuws in 

de bres sprong bij de Bulgarenfrau-

de ontstond een mediarel van 

ongekende proporties. Ja, als je dát 

laat gebeuren, dan demotiveer je de 

mensen op de werkvloer tot op het 

bot. Dan weet je zeker dat er geen 

goede ideeën meer worden 

ingediend. Mijn advies aan de 

dienstleiding zou zijn: steek je kop 

niet in het zand. Stop met die 

struisvogelpolitiek en los problemen 

zo snel mogelijk op. Communiceer 

open en luister naar de mensen op 

de werkvloer. Dáár kun je je 

voordeel mee doen. 

Een ander advies heeft betrekking 

op de bedrijfsjournalistiek. De 

afdeling Bedrijfsjournalistiek in 

Utrecht is een paar jaar terug 

opgeheven en is daarna verder 

gegaan als afdeling Bedrijfscommu-

nicatie. Een nadeel daarvan is dat 

redacteuren minder feedback 

krijgen van collega’s op de werk-

vloer. Dat komt de kwaliteit van de 

journalistieke producten niet ten 

goede. Ook valt mij op dat veel 

mensen geen kritiek durven te 

uiten. Ze zijn bang dat hun leiding-

gevende hen daar op een negatieve 

manier op aanspreekt. Daardoor 

publiceert Bedrijfscommunicatie 

enkel nog ‘minder kritische’ stukken, 

goedgekeurd door Den Haag. Na 

een periode waarin veel meer moge-

lijkheden waren voor onderzoeks-

journalistiek, lijkt de Pravda weer 

terug. Dat kan volgens mij nooit de 

bedoeling zijn. Nog een advies is 

daarom: dienstleiding, verbeter de 

processen en toon weer respect en 

waardering voor mensen die een 

journalistiek product kunnen 

maken. Daar heb je als organisatie 

alleen maar profijt van.’

Oudere medewerkers; liever 
kwijt dan rijk
Er is tijdens het tijdperk Veld/

Blokpoel een tendens ingezet 

waarbij de dienstleiding onomwon-

den liet merken de oudere mede-

werkers liever kwijt dan rijk te zijn. 

Hoe zie en voel jij dat?

‘Als je de oudere medewerker op 

deze manier aan de kant zet, dan 

moet je er niet vreemd van opkijken 

dat deze niet meer gemotiveerd is om 

zijn werk zo goed mogelijk te doen. 

Dat is heel jammer en heel schadelijk 

voor zowel de oudere collega als de 

dienst. Alle vakkennis en werkerva-

ring vloeit weg en kan niet meer 

worden overgedragen aan jonge 

collega’s.’

Retrospectie
Als het einde van iemands werkzame 

leven nadert, dan komt er ontegen-

zeggelijk een moment van retrospec-

tie. Wat geeft jou een goed gevoel als 

je terugkijkt op jouw carrière bij de 

Belastingdienst?

‘Daar hoef ik niet lang over na te 

denken: mijn tijd bij de rafel-Vpb 

begin jaren ‘90 beschouw ik als de 

mooiste tijd. Met een kleine kern 

vaste medewerkers leidden we 

collega’s van andere kantoren en 

nieuwe mensen van buiten op voor de 

nieuwe kantoren Ondernemingen in 

Helmond, Tilburg en Den Bosch. Die 

klus klaarden we zo goed dat we 

nagenoeg geen achterstallig werk 

hoefden over te dragen en dat de 

meeste externen een vaste baan 

aangeboden kregen. Sowieso ga ik de 

samenwerking met mijn collega’s het 

meest missen. De collega’s in de 

teams waarin ik gewerkt heb, maar 

ook de enthousiaste, loyale collega’s 

die ik ontmoette als bedrijfsjournalist. 

Het is geweldig om deel uit te maken 

van een team ervaren en deskundige 

vaklieden, die daarnaast oog hebben 

voor de menselijke kant van het werk. 

Dát geeft een heel goed gevoel. Ik 

ben trots dat ik daar deel van heb 

mogen uitmaken. Collega’s, tot ziens!’ 
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Kun je nee zeggen tegen de zwaartekracht?
Doordat ik vrije dagen heb, ga ik weleens op vakantie. 

Nooit lang, maar wel lang genoeg om een prentenbrief-

kaart te sturen naar familie en vrienden. Tegenwoordig 

sturen we een WhatsApp of laten we middels Facebook 

of Instagram weten wat we in ons leven meemaken.

Toch vind ik het nog steeds leuk om een briefkaart te 

sturen. Je krijgt er dan ook een mooie postzegel bij met 

in Nederland de vermelding 1 erop, waarvoor je € 0,78 

moet betalen.

Als je de prentenbriefkaart geschreven hebt en voorzien 

hebt van een postzegel komt het moeilijke gedeelte. Je 

moet een brievenbus vinden om hem op de post te doen. 

Omdat je hem verstuurt vanaf je vakantieadres, ben je 

niet bekend met de omgeving. Dit geldt blijkbaar ook 

voor de plaatselijke bevolking, want weinigen is de 

verblijfplaats van de brievenbus bekend. Gelukkig biedt 

de locatiewijzer van de PostNL-app uitkomst.

Binnen onze dienst hebben we ook een brievenbus, die 

we ‘postbus’ noemen.

Bij een postbus hoort iemand die alleen leesrechten 

heeft, iemand die toegangsbeheer heeft en iemand die 

alle rechten heeft. Wie welke rechten heeft weet ik niet, 

maar ik denk respectievelijk iemand van de werkvloer, 

een projectleider en een manager.

De postbus is bereikbaar via Lotus Notes en geeft 

toegang tot een welhaast onbeperkt aantal postbussen. 

We zijn weliswaar één kantoor omdat de grenzen zijn 

vervallen, maar daarvoor in de plaats zijn de postbussen 

gekomen.

Het LIC heeft bijvoorbeeld 28 postbussen. Om hier de 

goede uit te vinden is voorwaar geen gemakkelijke 

opgave.

Ik had een vraag over de invordering en mailde een 

collega. Hierop kreeg ik als antwoord dat ik de postbus 

moest mailen en wel niet één maar twee. Het waren de 

volgende postbussen:

LIC Intensieve Incasso actie_Postbus en LIC Intensieve 

Incasso_Postbus. Eén van de twee moest goed zijn. 

Zogezegd zo gedaan. En zowaar kreeg ik binnen een 

dag antwoord van de ene postbus dat de vraag naar 

de andere postbus was doorgestuurd. De juiste 

postbus, die nu twee vragen van mij had, deed er wat 

langer over. Het uiteindelijke antwoord resulteerde in 

een e-mail verstuurd door een collega die de e-mail 

uit de postbus uiteindelijk, door tussenkomst van de 

collega die alleen leesrechten heeft, in zijn e-mail had 

ontvangen. Zijn naam koester ik, want nu hoef ik 

voortaan de postbus niet meer te gebruiken als ik 

een vraag heb. Uiteraard heb ik hem wel eerst om 

toestemming gevraagd om hem direct te benaderen 

en daarvoor geen postbus te gebruiken. 

Het mooiste voorbeeld hoorde ik van een collega, 

werkzaam in de invordering. Hij ontvangt vaak 

brieven waarvan de postkamer denkt dat ze over 

invordering gaan. Nadere bestudering geeft echter 

een ander resultaat en dan komt de vraag: naar 

welke afdeling moet de brief dan wel? Het aantal 

postbussen is te veel om uit te kiezen en dan is er nog 

de vraag: stuur je de gescande brief niet naar de 

verkeerde postbus?

Om aan al deze onzekerheid een eind te maken heeft 

hij de volgende oplossing gevonden:

Hij kijkt naar welk middel de brief moet en schrijft er 

de naam van de inspecteur met vermelding van het 

middel op. Vervolgens loopt hij naar buiten en doet 

de brief in de brievenbus. 

Of dit nu de oplossing is betwijfel ik. 

 

Ik weet ook wel dat je geen nee tegen de zwaarte-

kracht kunt zeggen, maar ik zou soms wel nee tegen 

een postbus willen zeggen. Dit te denken zou 

trouwens niet posthumanistisch zijn, maar daarover 

misschien de volgende keer meer.

Mansveld
snapt
het
niet...
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


