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888

De meeste medewerkers zullen dit telefoonnummer weleens gebeld hebben (of anders
zijn voorganger 555). Maar wat doen ze nou
eigenlijk bij 888? Ik interviewde Ian Koster en
Tim ter Laak.
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Van de voorzitter

Warmte
De avonden worden langer en de dagen korter.
Buiten wordt het koud en steeds meer krijg ik
behoefte aan warmte en gezelligheid.
Het is december; het einde van het jaar nadert.
Warmte van de kachel, de vloerverwarming of de
open haard – dat is mij om het even.
Ik ben blij dat ik fijne collega’s heb die naar mij
omkijken en voor mij zorgen als dat nodig is.
Het is december; het einde van het jaar nadert.
Het geeft een goed gevoel om in de buurt te zijn
van mensen.
En dan ook nog eens in de wetenschap dat ik soms
voor hen kan zorgen.
Het is december; het einde van het jaar nadert.
De wind is koud, het is guur, ik zoek beschutting.
Ik kijk om mij heen en zie de rest ook zoeken.
Het is december; het einde van het jaar nadert.
Ik voel het langzaam warmer worden
De kerstboom gloort, in de verte een eerste knaller
en een flits in de lucht!
Het is december; het einde van het jaar nadert.
Vanaf deze plek wens ik alvast fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar voor jullie, mijn collega’s en
allen die jullie dierbaar zijn.

Een warme groet,
Albert
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Column

Vakbondsinformatie

Van de bestuurstafel
Belastingservice

Algemene Vergadering NCF

Op het moment dat je dit leest, loopt het kalenderjaar
2017 op zijn laatste benen en gaan we ons opmaken
voor de kerstdagen en oudejaarsavond. Ook fiscaal
gezien sluiten we het kalenderjaar 2017 af. In de eerste
maanden van 2018 ontvang je dan ook weer een
uitnodiging voor het invullen en indienen van je
aangifte inkomstenbelasting 2017. Weet dat onze
werkgever heel hoge eisen stelt aan de aangiften van
het eigen personeel. In de wandelgangen staat dit
bekend als ‘verhoogde zorgplicht’. Misschien ben jij
iemand die onvoldoende thuis is in de inkomstenbelasting en er dus tegenop ziet om de aangifte in te
vullen. Geen nood, want de NCF schiet je te hulp in de
persoon van Carel Loman. Wil je hulp of heb je een
vraag over je aangifte? Carel zit klaar om je met raad
en daad bij te staan. Carel is via telefoonnummer
(088) 153 06 45 of per e-mail
ca.loman@belastingdienst.nl bereikbaar.

De algemene vergadering van de NCF vindt plaats
op donderdag 26 april 2018. Noteer deze datum dus
alvast in je agenda. Net als dit jaar presenteren we
weer een onderhoudend dagprogramma. Nadere
informatie en de mogelijkheid om je aan te melden
voor de algemene vergadering volgen in de loop
van 2018. Op deze algemene vergadering is Albert
van der Smissen herbenoembaar in de functie van
voorzitter, maar misschien voel jij je geroepen om
voorzitter te worden. Je kandidatuur moet twee
maanden voor de algemene vergadering bekend
zijn bij het bestuur (secretaris@ncf.nl) en vergezeld
gaan van een bereidverklaring (artikel 11, leden 2 en
3 van het huishoudelijk reglement).

Ben je in 2017 via PMA bij Menzis verzekerd? Dan kun
je tot en met 31 december 2017 aanspraak maken op
de PMA-bonus. Surf naar pmabonus.nl en vraag je
bonus aan. Dat gaat kinderlijk eenvoudig. Je hoeft
alleen maar (zonder voorloopnul) je verzekerdennummer en je geboortedatum in te vullen die via een
beveiligde omgeving worden verzonden. Daarna klik
je op ‘uw bonus’ en PMA zorgt voor de rest.

De algemene vergadering van de VPF vindt plaats
op vrijdag 1 juni 2018. Nadere informatie en de
mogelijkheid je aan te melden voor de algemene
vergadering volgen in de loop van 2018. De
uitnodigingen zullen zoveel mogelijk digitaal
worden toegezonden. Heb je een e-mailadres dat
nog niet bekend is bij de VPF? Stuur dan een e-mail
naar mijnncf@ncf.nl en geef je e-mailadres door.
Hiermee kun je de kosten positief beïnvloeden.
Geen kopieerwerkzaamheden, geen enveloppen en
ook niet onbelangrijk, geen portokosten. Help je
mee de kosten zo laag mogelijk te houden? Dat zou
fijn zijn.

Kerstreces
Het NCF-bondskantoor is gesloten in de periode 21
december 2017 tot en met 1 januari 2018. Telefonische
vragen kun je in deze periode niet kwijt, maar wel kun
je een bericht inspreken. Ook kun je een e-mail naar
het bekende adres mijnncf@ncf.nl sturen.
Voicemailberichten en e-mails worden vanaf 2 januari
2018 afgeluisterd/gelezen en beantwoord of doorgezet naar een behandelfunctionaris. Voor dringende
zaken die je rechtspositie betreffen kun je in contact
treden met een individuele belangenbehartiger. De
namen en telefoonnummers van de individuele
belangenbehartigers staan op onze website (ncf.nl). Je
kunt ook contact opnemen met advocatenkantoor
Dijkgraaf. Het telefoonnummer is (010) 410 16 58,
optie 1.

Piet van
Sintmaartensdijk
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Een helpende hand

Begrensde liefdadigheid

Mijn rustmomentje wordt heftig verstoord door een
indringend geluid van de deurbel. Slaapdronken open ik
de deur en ik zie een man op leeftijd met kleding die
snelheid suggereert. ‘Achtenvijftig kilometer heb ik
gefietst mijnheer, en nu is die leeg.’ Hij wijst naar zijn
e-bike die hongerig en vermoeid tegen ons huis leunt.
‘Mag ik even gebruik maken van uw stopcontact?’,
vraagt hij. ‘Want zo kan ik er niet mee verder. Het fietst
dan te zwaar’, verklaart hij verontschuldigend. Mijn
goede daden van dit jaar zijn matig te noemen en dit is
een moment om dat recht te zetten. Even later staat de
fiets zich te voeden aan een draadje gevuld met elektriciteit en zitten we gezamenlijk aan de keukentafel.

Jemig, iemand helpen en bijstaan, prima. Maar dan moet
die wel zelf blijven nadenken; dan had ik ook zijn vraag
goed beantwoord en hem een pleister gegund.
Ik wens u veel goede voornemens tot het doen van
goede daden in 2018.

Advies

Algemene Vergadering VPF
PMA-bonus
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Zorgverzekering
In 2018 meer of juist andere zorg nodig? En dekt je
huidige polis die kosten wel? Aan welke eisen moet
jouw zorgverzekering voldoen? Nog aan het
puzzelen of overstappen loont? Je hebt nog tot en
met 31 december 2017 de tijd. Door als NCF-lid, al
dan niet samen met je gezinsleden, over te stappen
naar CZ, krijg je maar liefst 8% korting op jouw
basisverzekering en 12% op eventuele aanvullende
verzekeringen. Vergelijk dat maar eens met de
bedragen en voorwaarden van je huidige zorgpolis.
Staar je niet alleen blind op de korting, maar kijk
ook eens naar de vergoeding(en).

‘Gisteravond ben ik vergeten de batterij op te laden’,
zo opent hij het gesprek. ‘En nu zit ik met de gebakken
peren.’ Ik bezit zelf geen e-bike en ben ondeskundig.
Dus is dat lastig meepraten. Ik knik daarom dapper en hij
vervolgt: ‘Elke dag ga ik fietsen en dan fiets ik minstens
negentig kilometer.’ Zijn stem klinkt trots en ik verwacht
dat hij elk moment de trofeeën uit zijn zak peutert ter
ondersteuning van al die wapenfeiten. Maar de zakken
zijn te klein en er gebeurt niets. Ik kijk hem aan. Er heeft
zich een puist op zijn neus gevestigd, roodgekleurd. Die
heeft stellig al zijn fietsuren van nabij meegemaakt. Niet
smakelijk, omdat het monstertje eruit ziet alsof hij op elk
ogenblik voor zichzelf wil gaan beginnen en dat kan
vlekken geven op de tafel. Ik gun het een pleister maar
dan ziet het niets meer. Dat voornemen schuif ik daarom
maar noodgedwongen terzijde.
‘Dat fietsen doe ik al sinds ik gepensioneerd ben, want
mijn vrouw vond dat ik een hobby moest gaan zoeken.
Feitelijk liep ik overdag in de weg en wat doe je dan…?’
‘Scheiden!’ wil ik zeggen, maar dat antwoord sluit niet
aan bij mijn goede voornemens. Dus zwijg ik berustend.

Opgeladen
Terwijl de e-bike zichzelf nieuw leven inblaast slaat de
eigenaar ervan een gat in onze voorraad hapjes en
drankjes. Gelukkig houdt het gedrocht op zijn neus zich
kranig en stelt het plan om voor zichzelf te beginnen uit.
Uiteindelijk staat de man op. Hij trekt de stekker uit het
stopcontact en stapt weer op zijn fiets. ‘Ik ga maar weer’,
zegt hij, maar vraagt tot slot laatdunkend: ‘Hoe heet dit
gat hier eigenlijk?’
‘Het is een dorp en ligt achtenvijftig kilometer van uw
huis’, antwoord ik kortaf en sluit snel de voordeur.
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andere facilitaire dienstverlener aan de balie. Met alle
interne en externe klanten is een DVA, een dienstverleningsafspraak, gemaakt waarin staat wat er wanneer
geleverd wordt.’
Voor welk type vragen is het FCC te benaderen?
‘De vragen die door het FCC worden beantwoord zijn de
echte facilitaire vragen; voor ICT-storingen hebben we de
Servicedesk. Het FCC kan benaderd worden voor vragen
die te maken hebben met het bestellen of reserveren van
diensten en/of faciliteiten, zoals het reserveren van een
vergaderzaal, het melden van storingen van het koffieapparaat, het reserveren van cateringdiensten, of het
organiseren van een evenement. Ook geeft het FCC
informatie over deze diensten en kan er via het FCC een
klacht worden ingediend over een van deze typen
dienstverlening. Het FCC neemt ook klachten in behandeling over de schoonmaak van de gebouwen, al wordt
deze dienstverlening sinds kort niet meer door de CFD
uitgevoerd, maar door de Rijksschoonmaakorganisatie.
De medewerker kan in principe elk gesprek of e-mail
afhandelen met behulp van de Kennisbank die op een
besloten community van ConnectPeople staat. Hierop
staat dezelfde informatie als op intranet, maar dan met
uitgebreidere achtergrondinformatie.’

888

Een kijkje in de wereld achter het telefoonnummer

Het FCC zit zelf meestal op afstand van de plek waar het
probleem zich voordoet. Wie lost het probleem ter
plaatse op?
‘Er zijn op elke Belastingdienstlocatie serviceteams van
CFD aanwezig. Die krijgen van het FCC dan de opdracht
om het probleem ter plaatse op te lossen. We kennen
ook de OSS-teams, maar die doen dit werk voor CIE.’

888; de meeste medewerkers zullen dit telefoonnummer weleens gebeld hebben (of anders zijn
voorganger 555). Maar wat doen ze nou eigenlijk bij 888? Ik interviewde Ian Koster, teamleider
van het Facilitair Contact Centrum (FCC) van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (CFD)
en Tim ter Laak, teamleider van de Servicedesk van het Centrum voor Infrastructuur en
Exploitatie (CIE), die sinds kort samen 888 vormen, over het reilen en zeilen binnen 888.

Het Facilitair Contact Centrum
Hoe is het FCC opgezet?
‘Ik heb in totaal dertig medewerkers in mijn team,
waarvan er vijfentwintig bij het FCC werken. De medewerkers die de telefoontjes afhandelen zijn vooral
deeltijdmedewerkers op schaal 6-niveau (administratief
medewerker Ondersteuning). Daarnaast bestaat het
team ook nog uit supervisors en vraagbaken die het team
aansturen. De collega’s werken in roosterdiensten van 8
tot 17 uur.
Het FCC is een administratieve afdeling die ook telefoontjes verwerkt en de aanvragen zelf afhandelt. Het is dus
geen echt callcenter. We krijgen per jaar zo’n 100.000
telefoontjes binnen en ook zo’n 100.000 e-mails. We
kennen ook piekuren: tussen 8 uur en 11 uur ’s morgens
worden we het meest gebeld, omdat de mensen dan
binnenkomen en merken dat iets niet werkt. Maar ook ‘s
middags tussen 15 uur en 17 uur wordt er relatief veel
gebeld en gemaild. We verwerken zo’n drie- tot vierhonderd telefoontjes per dag en ook zoveel e-mails. Er zijn
per dag zo’n tien tot vijftien personen aan het werk.’

Carien
Scholtmeijer
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Het FCC is gehuisvest op zeven verschillende locaties:
Groningen, Enschede, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam en hoofdlocatie Utrecht. De aansturing door
supervisors vindt ook plaats vanuit Utrecht. Zij beschikken over monitoringstools om te kijken hoeveel gesprekken er per medewerker worden afgehandeld, maar
hebben ook informatie over wachttijden en dergelijke.
‘Wat interessant is om te vermelden is dat het FCC niet
alleen aanvragen van Belastingdienstcollega’s afhandelt.
CFD is sinds een paar jaar ook concerndienstverlener
(CDV’er). Dit betekent dat wij ook diensten verlenen aan
andere rijksoverheidsdiensten, zoals de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. CFD verzorgt samen met Rijkswaterstaat, het FM
Haaglanden (dat de Haagse ministeries ondersteunt) en
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de facilitaire
ondersteuning van de rijksdiensten in heel Nederland.
Als Belastingdienstmedewerker merk je daar niet direct
iets van; de meeste panden van de Belastingdienst
worden beheerd door CFD. Incidenteel worden er
panden gedeeld met andere ministeries en zit er een

Wie is Ian Koster?
'Ik ben sinds ongeveer zeven maanden M2’er bij
het FCC. Ik vervang een collega die met zwangerschapsverlof is. Deze klus is onderdeel van het
programma dat ik als strategisch managementtrainee van ORMIT volg; hierbij doe ik drie verschillende opdrachten op drie verschillende plekken.
Eén van die opdrachten is het tijdelijk vervullen
van een functie als M2’er.’

De Servicedesk
Waarvoor staat de Servicedesk opgesteld?
‘De Servicedesk kan benaderd worden bij alle incidenten
die gebruikers ervaren bij het gebruik van hun ICT-middelen. Met ICT-middelen doelen we bijvoorbeeld op de
DWB-werkplek, applicaties waarmee de medewerkers
hun werk doen, mobiele apparaten (smartphones,
tablets) en autorisaties. De Servicedesk biedt eerstelijnsondersteuning en indien mogelijk ook tweedelijnsondersteuning. Deze ondersteuning wordt gegeven met
behulp van een solutionbase. Dit is een databank met
instructies, waarin standaardoplossingen voor bepaalde
typen problemen staan beschreven. Als het te lang duurt
om het probleem binnen de Servicedesk zelf op te lossen
wordt een melding doorgezet naar een achterliggende
oplosgroep (waar de diverse beheerteams van CAP, CAO
en CIE in participeren). De Servicedesk bewaakt dan of de
melding tijdig wordt opgelost.
Het streven is om zeventig procent van de meldingen
direct te kunnen oplossen en dat dertig procent een
langere oplostijd mag hebben. Om een probleem op te
lossen, kan een medewerker van de Servicedesk je
werkplek op afstand overnemen. We komen zelf niet
langs. Als er bijvoorbeeld een probleem is met een defect
toetsenbord, dan sturen we een medewerker van het
OSS-team langs om het te vervangen.’
Wanneer is een incident eigenlijk tijdig opgelost?
‘Binnen de Belastingdienst hebben we verschillende
niveaus van prioriteit vastgesteld: prioriteit 1, 2 en 3.
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De Prio 1 kent een afgesproken oplostermijn van 4 uur. Er
is sprake van een Prio 1 als bijvoorbeeld een heel proces
stilligt door een storing in de applicatie (bijvoorbeeld
mijn.belastingdienst.nl) of wanneer er een storing is in
een ondersteunende applicatie die door heel veel
medewerkers wordt gebruikt (bijvoorbeeld Beheer van
Relaties). De Prio 2 en 3 zijn bedoeld voor minder urgente
storingen en kennen daarom ook een langere oplostermijn. Bij een Prio 1 proberen we de beller aan de
telefoon al te informeren dat sprake is van een Prio
1-verstoring. Dit melden we ook via ICT-berichten per
e-mail. Nieuw is dat we deze berichten sinds kort ook
tonen op de zogeheten DIS-schermen die in de grote
kantoorpanden bij de liften en ingang hangen.’
Hoe is de Servicedesk verder georganiseerd?
‘Er zitten per dag veertig belagenten op de lijn. We
werken met roosterdiensten, net als bijvoorbeeld de
Belastingtelefoon. Wij hebben echter alleen interne
klanten, dus Belastingdienstcollega’s. De piekdagen qua
telefonie en e-mails zijn de maandag en dinsdag. Dit
komt vooral doordat er in het weekend onderhoud aan
de applicaties en infra wordt uitgevoerd, wat tot
onverwachte wijzigingen en verstoringen kan leiden.
We zijn gevestigd in Apeldoorn en normaal bereikbaar
van 7.00 tot 20.00 uur. We zijn 7x24 uur bereikbaar voor
de Douane. Na 20.00 uur zijn er dan collega’s ingeroosterd voor 24 uurs standby-dienst, waarbij de telefoontjes
worden doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de

medewerker, zodat hij met zijn eigen DWB-werkplek op
afstand de melding kan afhandelen. Voor welke gevallen
de Servicedesk bereikbaar is buiten kantooruren, is
opgenomen in de Service Level Afspraken. In de praktijk
gebeurt dit meestal als er een Prio 1-verstoring is. Niet
alleen Servicedeskmedewerkers hebben standby-diensten; ook bij CIE, CAO en CAP staan er bij groot onderhoud of in campagnetijd collega’s standby die in actie
kunnen komen bij verstoringen. De Servicedeskmedewerkers beschikken over de contactgegevens van de mensen
die standby staan, zodat ze weten wie er in voorkomende gevallen gebeld kan worden.’
Kun je iets vertellen over de kwaliteit van jullie dienstverlening?
‘Gespreks- en wachttijden variëren bij ons sterk. Om de
kwaliteit van ons dienstverleningsniveau te meten
houden we maandelijks een enquête onder 2.200
collega’s die in die maand contact met ons hebben
gezocht. We krijgen daarbij een 8,3 gemiddeld ten
aanzien van de geboden oplossing. Uit deze enquêtes
blijkt wel dat de bereikbaarheid nog een punt van
verbetering is. Daarom zoeken we naar nieuwe manieren
van werken om de telefonie te ontlasten. Zo hebben we
bijvoorbeeld 888 Online ingezet. Hierdoor kunnen meer
medewerkers ons tegelijkertijd benaderen. Een andere
oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren zoeken we
in het bedenken van meer standaardoplossingen voor
veelvoorkomende problemen. Zo krijgen we vijftig- tot
zestigduizend wachtwoordverzoeken per jaar binnen. Dit
zijn omgerekend twee verzoeken per medewerker op
jaarbasis. Dit kan gaan om het Windows-wachtwoord,
maar ook om wachtwoorden voor applicaties. We
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begrijpen goed dat het lastig is om alle wachtwoorden te
onthouden als je met veel verschillende applicaties moet
werken. En het is niet de bedoeling om je wachtwoorden
op een post-it te schrijven en op je scherm te hangen.
Daarom kijken wij naar een goede en veilige technische
oplossing om je wachtwoorden op te slaan. De tool
Keypass is hier zeer geschikt voor, maar deze oplossing is
nog niet bekend of wordt nog niet door iedereen
omarmd. Wij kijken dan samen met het DWB-team (dat
gaat over de Belastingdienstwerkplek) hoe we ervoor
kunnen zorgen dat meer collega’s gebruik gaan maken
van deze oplossing. Voorlichting geven is hiervoor een
mogelijkheid.’
Hoe weten we wanneer we het FCC moeten bellen en
wanneer de Servicedesk? Is er afstemming tussen jullie
over de verzoeken die het meest verkeerd gerouteerd
worden?
Ian: ‘De meest voorkomende onduidelijkheden zitten
hem in vragen over de printer en de Rijkspas. Het is dan
de vraag of het een technische storing is of een ander
soort vraag. De technische storing meld je bij de Servicedesk (888, optie 1). Als bijvoorbeeld het papier of de inkt
op is, bel je met het FCC (888, optie 2).
Als FCC en Servicedesk staan we in goed contact met
elkaar. Tim en ik overleggen wekelijks over typen vragen
die verkeerd landen; het inleveren of bestellen van kabels
is ook zo’n voorbeeld. Als het probleem werkplekgerelateerd is, is het CFD en als het echt laptopgerelateerd is, is
het een probleem dat de Servicedesk moet oplossen. Een
ander voorbeeld betrof een storing op de webpagina van
een van de leveranciers. De fout zat bij de leverancier,
maar dat was niet direct zichtbaar. De Servicedesk had
geprobeerd de pagina in SAP te resetten, maar dat lukte
niet. De melder werd vervolgens heen en weer gestuurd
tussen het FCC en de Servicedesk. Gelukkig wordt bij de
Servicedesk van elke melding bijgehouden wat ermee
gebeurt en is zo inzichtelijk of er meldingen ‘van het
kastje naar de muur’ gestuurd worden. Bij het FCC houden
we die registratie niet bij, maar bij ons zijn over het
algemeen negen van de tien gevallen door ons zelf af te
handelen, omdat het vaak om bekende problemen gaat.’
Uitgave 40 - december 2017

Tim: ‘555, zoals de Servicedesk eerst bekend stond, en
888 zijn sinds kort samen één loket. We kunnen nu ook
naar elkaar doorverbinden. Qua af te handelen vragen
zal je altijd een schemergebied blijven houden. Daarom is
het goed om regelmatig samen te overleggen. Wat ons
ook helpt is onze solutionbase, waarin vierduizend

Wie is Tim ter Laak?
'Ik ben M2’er van de Servicedesk sinds 1 januari
2017. Van huis uit ben ik fiscalist: ik ben mijn
Belastingdienstcarrière gestart bij Ondernemingen
in Enschede. In 1999 heb ik de overstap gemaakt
naar de IT en ben ik toepassingsbeheerder
geworden van IBS (het latere ABS, de applicatie
die de aangiften inkomstenbelasting verwerkt).
Daar heb ik mij ontwikkeld tot plaatsvervangend
teamleider. Vervolgens heb ik acht jaar in de
IT-voortbrenging gewerkt als M2’er bij het
Centrum voor Applicatieontwikkeling en Onderhoud (B/CAO), bij onderdeel Ontvangen en
Mededelen. Uiteindelijk heb ik vandaaruit de
overstap gemaakt naar het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) en ben ik gaan
werken voor het Contactcenter Infra. Hier heb ik
meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw
virtueel telefonieplatform voor de Servicedesk en
de Belastingtelefoon. Als M2’er van de Servicedesk
ben ik nu dus eigenlijk klant van de voortbrenging
waar ik zelf aan heb meegewerkt.’
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problemen met oplossingen staan. Omdat we alle
meldingen per gebruiker registeren kunnen we de
historie van meldingen zien en daardoor ook patronen
herkennen. Ook zijn we constant in contact met de
IT-voortbrenging over wat er aan wijzigingen op ons af
komt.’

PAS-regeling blijft de
gemoederen bezighouden

Wat kunnen wij als medewerker zelf doen als we een
storing hebben, zodat we 888 niet hoeven te bellen?
Ian: ‘Belastingdienstmedewerkers kunnen instructies en
veelvoorkomende vragen ook opzoeken op intranet en
via SAP (item: Ik wil…). Externe klanten kunnen dit
overigens nog niet. Die moeten wel voor alles bellen of
mailen.’
Tim: ‘Er is een aantal manieren waarop de medewerker
kan voorkomen dat hij of zij hoeft te bellen:
ten eerste, het gebruiken van de wachtwoordtool
Keypass om het vergeten van wachtwoorden te voorkomen. Ten tweede, kun je op Servicedesk Online (ConnectPeople) kijken welke verstoringen er bekend zijn of dit
volgen via de ICT-berichten (die ook te benaderen zijn via
intranet). Een ander probleem dat de laatste tijd steeds
meer voorkomt heeft te maken met geblokkeerde
werkplekken. Vanwege verscherpt securitybeleid wordt
je Windows-wachtwoord sinds kort al na 45 dagen niet te
hebben ingelogd geblokkeerd. Dit was eerder 90 dagen.
Dit is veranderd om ervoor te zorgen dat de werkplek
zoveel mogelijk beschikt over de laatste veiligheidsupdates. Ons advies is om je hiervan als medewerker goed
bewust te zijn en, bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid door ziekte, toch geregeld even in te loggen, zodat
de laatste updates verwerkt kunnen worden. Ook is het
handig om af en toe de Application Self Service tool even
te draaien, zodat applicaties ook zijn bijgewerkt. Mocht
het nu toch voorkomen dat je werkplek helemaal
geblokkeerd is, dan kun je nu wel binnen 24 uur een
nieuwe laptop krijgen van OSS. De geblokkeerde
DWB-werkplek wordt dan door OSS meegenomen. Door
even in te loggen op een Belastingdienstlocatie heb je
dan direct alle gegevens weer beschikbaar.’
Wat wil je nog meer kwijt over je werk?
Ian: ‘Ik ben wel onder de indruk van al het werk dat er
door onze mensen verzet wordt. Toen ik aan deze klus
begon, had ik een beperkt beeld van het werk, maar het
is toch een stuk complexer dan ik had verwacht. We
hebben het toch over in totaal tachtig panden en circa
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Iedere 50-plusser weet het. Ben je minimaal 57 jaar en 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar?
Dan kun je gebruikmaken van de PAS-regeling. Je vermindert je werkweek tegen inlevering
van salaris en een deel van je vakantieaanspraken. Je arbeidsduur blijft gelijk, maar je kan
15,8% minder uren werken.
Weet iedereen ook nog waar PAS
eigenlijk voor staat? Lastiger,
vermoedelijk. Maar PAS staat voor
Partiële Arbeidsparticipatie Senioren.

PAS en pensioengevendheid:
veranderingen in 2018

dertig klanten. Dan heb je te maken met veel uitzonderingen. Het is best moeilijk om het overzicht te houden,
maar dat lukt goed. Nog een paar leuke statistieken: we
hebben een 7 seconden opnamesnelheid van het
telefoontje, waarbij ruim 97 procent van de gesprekken
ook echt wordt opgenomen. Dit terwijl 90 procent
gangbaar is. Alles bij elkaar een compliment aan alle
medewerkers van het FCC.
Verder maakt het feit dat we nu een concerndienstverlener zijn het werk steeds uitdagender en afwisselender; je
krijgt meer klanten van buiten en spreekt dus niet alleen
meer met Belastingdienstcollega’s.’

Ja, indien je in 2017 als 57-jarige met
de PAS wilt gaan, dan lever je 5%
van jouw salaris in, maar de pensioenopbouw is gebaseerd op jouw
oude salaris van 100%.
En dit laatste staat de fiscus vanaf 1
januari 2018 niet meer toe voor
medewerkers van 57 jaar. Je mag
dan alleen nog pensioen opbouwen
over het salaris dat je daadwerkelijk
ontvangt: 95%.
Meer hierover heb je kunnen lezen
in de Ledenbrief PAS en pensioengevendheid van augustus jongstleden.
Ik beantwoord een aantal van jullie
vragen...

Tim: ‘Wat nog wel leuk is om te melden, is dat we als
Servicedesk en FCC gezamenlijk bezig zijn om servicebalies op te zetten voor grote Belastingdienstlocaties zoals
Apeldoorn, Breda, Utrecht en Groningen. De bedoeling is
dat dit een loket wordt dat door de Servicedesk en FCC
samen bemand wordt en dat je daar bijvoorbeeld je
nieuwe muis of toetsenbord kan ophalen en ook ter
plekke om ondersteuning kan vragen als je tegen een
probleem aanloopt.’

Geldt dit voor iedereen?
Ja, dit geldt voor iedereen die vanaf
1 januari 2018 met de PAS gaat en 57
jaar oud is.
Het geldt niet indien je vanaf 58 jaar
met de PAS gaat of als je nu al
gebruik maakt van de PAS-regeling.
Wat is de peildatum voor ingang
PAS: datum aanvraag of datum
gebruikmaking PAS?
Stel, je bent in 2017 nog 56 jaar en
wordt in mei 2018 57 jaar. Heeft het
dan zin om de PAS in 2017 aan te
vragen en zodoende toch nog 100%
pensioenopbouw op het oude
salaris te realiseren?
Nee. De peildatum is het bereiken
van 57 jaar. Het moment van
aanvraag is niet van belang.

Blijft je pensioenopbouw altijd 95%
als je vanaf 2018 op 57-jarige leeftijd
met de PAS gaat?
Ja. Indien je als 57-jarige vanaf 2018
gebruikmaakt van de PAS-regeling
dan blijft de pensioenopbouw van
95% gelden totdat je de Belastingdienst verlaat (dus waarschijnlijk tot
jouw pensioen).
Als ik met 58 jaar begin met de
PAS-regeling, blijft mijn pensioenopbouw dan wel altijd 100%?
Ja, in dat geval blijft de pensioenopbouw 100%.
Zou het ook zo kunnen zijn dat de
PAS-regeling ergens in 2018 of voor
juni 2019 wordt opgeschroefd naar
59 jaar?
De NCF verwacht dat de werkgever
voor de cao-onderhandelingen voor
2018 de PAS-regeling wil wijzigen.
De rijkswerkgever is er namelijk niet
van overtuigd dat de PAS-regeling
bijdraagt aan het langer kunnen
doorwerken en zij ziet hier juist een
mobiliteitsbelemmering voor oudere
medewerkers in.
Wat vindt de NCF?
Dat lees je op pagina 15.
Overigens: het is wel zo dat de
PAS-regeling alleen gewijzigd kan
worden indien de bonden hiermee
instemmen (met uitzondering van de
fiscale wetgeving, daar hebben wij
geen invloed op).
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Peter Barendse

Ik vertrek…
van droom naar werkelijkheid
Volgens het Bureau voor de Statistiek (CBS) vertrekken jaarlijks ongeveer 145.000
emigranten uit Nederland. Zij hebben het risicovolle doch moedige plan opgepakt om buiten
onze landsgrenzen een nieuw leven op te gaan bouwen. Ex-douaneman en ex-NCFredactielid Peter Barendse (33) is een van hen.
Hij heeft zijn huis in Nederland in 2015 verkocht en is
daarna samen met zijn vrouw Patricia en drie jonge
kinderen neergestreken in een oude boerderij in
Limousin, op het platteland in Frankrijk. Veel leefruimte,
een prachtig klimaat en een idyllische, landelijke
omgeving; wat heb je dan verder nog te wensen? Dáár
gaat Peter jullie in dit artikel over bijpraten.

Jullie wonen nu drie jaar in Frankrijk. Zijn jullie al
een beetje gesetteld?
‘Gesetteld wel, maar veel rust hebben we nog niet
gevonden. Onze boerderij is wel echt ons thuis geworden. De zoektocht naar de perfecte woning, de hele
verhuizing op zich, het vinden van een nieuwe baan en
dat met drie piepjonge kinderen op de arm was best een
stressvolle onderneming.
Hier aangekomen werden we geconfronteerd met een
immense verbouwing waar we echt niet omheen
konden. Het huis bestond uit niets meer dan vier muren
en een dak. De eerste drie maanden sliepen we in een
tent in een oude koeienstal terwijl we de basisvoorzieningen aanlegden, zoals de keuken, bijkeuken en eerste
badkamer. Je leert de meest basale dingen, zoals water
uit een kraan, wel enorm waarderen als je dat een keer
meemaakt.
Naarmate de verbouwing vorderde, de kinderen naar
school gingen en wij ons op ons nieuwe werk konden
storten, kregen we langzamerhand steeds meer tijd om
te ontspannen. Inmiddels kan ik zeker stellen dat we er
beter voor staan dan voordat we eraan begonnen. We
hebben een fijne woning met karakteristieke Franse
trekken, zijn nu beiden eigen baas, bepalen zelf wel
wanneer en of we werken en genieten van de heerlijke
zomers.’

Is de Franse taal moeilijk om te leren?
‘Eerlijk gezegd wel, voor mij dan, maar mijn vrouw doet
het beter. Dat komt vooral omdat zij vanwege haar werk
meer met Franstaligen omgaat.’

Wat doe je voor werk?

steden als Parijs, verkoopt zij ook huizen aan buitenlanders, voornamelijk Engelsen. Qua demografische
samenstelling is ons gebied dus heel divers.’

gedeeld en wat benoemd moet kunnen en blijven
worden, wil men het kunnen veranderen.’

Droom je in het Nederlands of in het Frans?
De kinderen zitten dus al op school. Hoe gaat het
met hen?

‘In het Nederlands, sorry.’

‘De oudste twee spreken vloeiend Frans. Zij leren mij
inmiddels de taal in plaats van andersom. De jongste is
drie en zit sinds een half jaar op school (de meeste
kinderen gaan in Frankrijk vanaf 3 jaar naar school). Hij
leert nu ook heel snel Frans.

De wijsheid van ouderdomsdeskundige Klein

De kinderen kunnen zich weinig herinneren van
Nederland, maar ze zijn hier blij. Ze hebben veel ruimte
en vrijheid. Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes en
spelen veel buiten.’

Denk je nog dikwijls aan Nederland?
‘Best veel eigenlijk. Vooral waarom ik zo blij ben dat ik
weg ben. In Nederland had ik constant het gevoel dat ik
werd geleefd in plaats van leefde. We moesten allebei
een fulltimebaan aanhouden om de hypotheek,
kinderopvang en belastingen te kunnen betalen.
Daarnaast hadden we nooit de luxe om gewoon eens
een keer niet naar het werk te gaan als we daar geen zin
in hadden, of eigenlijk niet konden. In mijn geval kwam
daar ook de interactie met enkele leidinggevenden en
ander personeel bij. Mensen die naar mijn mening niet
altijd even sympathiek en empathisch waren. Zij zagen
de Douane als een bedrijf in plaats van een handhavingsorganisatie. Personeelsleden waren nummers en een
medisch dossier diende als middel om van iemand af te
komen of iemand eruit te trappen, in plaats van om
iemand te helpen. Dat was vaak enorm frustrerend voor
mij. Het voelt bevrijdend om daar niets meer mee te
maken te hebben en daar denk ik dus vaak aan. Ik wil
daar wel aan toevoegen dat ik ook hele leuke collega`s
had, maar gevoelsmatig werd het goede bij de dienst
overschaduwd door het slechte en ik verwacht niet dat
dit voor mijn ex-collega`s echt wezenlijk is veranderd
sinds mijn vertrek. Mogelijk sta ik nu op wat lange
tenen, maar de tijd van het politiek correcte gewauwel is
wat mij betreft inmiddels ook wel voorbij.

‘Pas wanneer je niets meer nastreeft, kun je gelukkig
worden’, zegt ouderdomsdeskundige Daniel Klein,
schrijver van onder meer De wijsheid van een tandeloze
glimlach. ‘Als je jong bent wil je van alles. Je maakt
plannen en hebt grote doelen voor ogen. Oud zijn stelt
je in staat om andere dingen te doen: om het leven te
overdenken, opnieuw te gaan spelen en om belangeloze
vriendschappen aan te gaan. Geen grote doelen meer
nastreven wordt steeds makkelijker als je oud bent’, stelt
hij. ‘En dan hoeft de tijd ook niet meer zo snel te gaan.
Daardoor kan je tempo zo ver omlaag, dat je je ervaringen kunt overdenken en ervan kunt genieten. Bovendien word je op je oude dag minder afgeleid door lusten
die gewild en ongewild de kop opsteken.’

Geldt Kleins wijsheid ook voor jou, dat je pas
gelukkig kunt worden als je oud bent en niets
meer nastreeft?
‘Dat klinkt een beetje boeddhistisch. Dat niets nastreven
tot geluk leidt, ben ik slechts ten dele met hem eens,

want je zult wel iets na moeten streven om aan je eten
te kunnen komen. Als iedereen niets nastreeft, is het
snel afgelopen met onze beschaving. Een beetje
minder mag voor sommigen best, een beetje meer
voor anderen daarentegen ook. Ik vind het juist leuk
om doelen te hebben die ik na kan streven en beleef
plezier aan het proces. Deadlines heb ik wel losgelaten, dat maakt het leven een heel stuk minder
stressvol. Geen “targets” meer. Ik zie wel wanneer iets
af is, maar ik zit niet veel op de bank.’

Waarom droomde jij van een vertrek uit Nederland?
‘We droomden van een grotendeels zelfvoorzienend
bestaan op een boerderij, meer rust en ruimte om ons
heen en waren op zoek naar een betere levenskwaliteit.’

Is jouw droom al werkelijkheid aan het worden?
‘Zeker, we zijn hier geslaagd, durf ik te zeggen.’

Welk advies zou jij willen geven aan een NCF-lid,
dat overweegt te gaan emigreren uit Nederland?
‘Als je later terugkijkt op je leven, wil je geen spijt
hebben van dingen die je niet hebt gedaan. Je zult er
ook dingen voor moeten opgeven.’

‘Ik ben tuinman en doe zwembadonderhoud.’

Wat doet Patricia voor werk?
‘Zij is makelaar en werkt hoofdzakelijk vanuit huis.
Behalve aan lokale klanten of mensen uit de grotere
12

Je zult wel denken, “jeetje, Peter, wat pessimistisch en
rancuneus”. Dat klopt ook, ik ben enorm negatief over
mijn vorige leven. Het is echter geen rancune wat ik
beschrijf, maar een enorm pijnpunt dat door velen werd

Frank
Verweij
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Uit de praktijk

Vakbondsinfo

Inkeer, maar
toch strafontslag

Waarom blijven vakbonden
vasthouden aan de PAS-regeling?
Dit vragen jongere medewerkers
zich af.

Iedereen op de afdeling kende Frank. Frank werkte sinds mensenheugenis bij de
Belastingdienst en was die collega bij wie iedereen terecht kon in geval van
nood. Voor zijn plezier reed Frank, met toestemming van zijn werkgever, in de
weekenden en in de vakanties op de vrachtwagen, werkzaam als chauffeur.

Frank kwam door zijn nevenwerkzaamheden vroeger vaak in het
buitenland. De rente was in die
jaren in andere landen iets hoger,
zodat Frank een deel van zijn
spaargeld in België parkeerde. Hij
was dit spaargeld eigenlijk al een
beetje vergeten tot de inkeerregeling prominent in het nieuws kwam.
Hij realiseerde zich dat hij dit
spaargeld had dienen te melden en
maakte daarom gebruik van de
inkeerregeling. Hij meldde dit niet
aan zijn teamleidster. Hij vertrouwde erop dat hij als gevolg van zijn
inkeer door zijn werkgever geen
straf opgelegd zou krijgen.
Zijn werkgever dacht hier heel
anders over en legde hem na
ontdekking van deze feiten de
ordemaatregel van ontzegging van
de toegang tot de dienstlokalen,
dienstgebouwen of het werk op.
Daarnaast werd hem ten laste
gelegd dat hij zich schuldig had
gemaakt aan zeer ernstig plichtsverzuim wegens het niet opgeven van
buitenlands vermogen in de
aangifte inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over meerdere
jaren en het berokkenen van
financiële schade aan de Nederlandse staat doordat slechts een beperkt
aantal jaren fiscaal kan worden
nagevorderd. Tot slot werd hem
verweten dat hij mogelijk imagoschade voor zijn werkgever had
veroorzaakt.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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Frank was het hier niet mee eens en
verweerde zich door te zeggen dat
hem alleen kon worden verweten
dat hij zijn buitenlandse vermogen
niet had opgegeven in de aangifte
IB. De andere verwijten waren alleen
een afgeleide hiervan en het mede
ten laste leggen hiervan zou ertoe
leiden dat hij dubbel werd gestraft
voor hetzelfde feit. Ook beriep hij
zich op het gelijkheidsbeginsel. Hij
vond dat hij niet op een andere wijze
kon worden behandeld dan een
reguliere belastingplichtige. Frank
stelde tevens dat sprake zou zijn van
een gedoogcultuur op grond
waarvan een belastingplichtige die
vrijwillig tot inkeer komt niet
bestraft wordt.
Zijn werkgever passeerde alle
bezwaren van Frank en legde hem
de straf op van onvoorwaardelijk
ontslag. Frank koos er vervolgens
voor om zijn zaak aan de rechter
voor te leggen.
De rechtbank stelde vast dat Frank
had erkend dat hij in een bepaalde
periode onjuiste aangiften IB had
gedaan, in die zin dat hij geen
vermogen had aangegeven dat
boven het heffingsvrije vermogen
kwam. Dit kwalificeerde de rechtbank als (zeer) ernstig plichtsverzuim. Dat Frank (alsnog) gebruik had
gemaakt van de zogeheten inkeerregeling, deed hieraan niet af,
omdat Frank dit had gedaan in zijn

hoedanigheid van burger en niet in
zijn hoedanigheid van ambtenaar
van de Belastingdienst. Dat hij er
door gebruikmaking van deze
regeling op mocht vertrouwen dat
hij door zijn werkgever geen straf
opgelegd zou krijgen volgde de
rechtbank niet. Het gebruik maken
van de inkeerregeling leidde alleen
tot het niet opleggen van een fiscale
boete over het na te vorderen
belastingbedrag en het stond de
Belastingdienst vrij om hieraan
sancties te verbinden, omdat de
relatie van eiser met de Belastingdienst niet die van burger en
overheid is, maar die van ambtenaar
en overheidswerkgever. Van Frank
mocht een verhoogde graad van
zorgvuldigheid verlangd worden op
het punt van het nakomen van zijn
eigen fiscale verplichtingen. Het
gebruikmaken van de inkeerregeling
en het niet melden hiervan, evenals
het niet melden van de onjuiste
belastingaangiften, bestempelde de
rechtbank als aparte feiten, die
Frank ook apart mochten worden
aangerekend. Frank zou bovendien
niet alleen zijn eigen integriteit en
betrouwbaarheid ondermijnd
hebben, maar ook het aanzien en de
integriteit van de Belastingdienst
ernstig hebben geschaad. Bovendien
is er ook sprake van financieel
nadeel, omdat de Belastingdienst
maar over een beperkt aantal jaren
kon navorderen. Het ontslag van
Frank bleef dan ook in stand.

Gezond en vitaal aan het werk
Dat willen we allemaal. Toch vragen vaak jongere
medewerkers zich af: waarom blijven vakbonden
vasthouden aan de PAS-regeling?
Ben je pas afgestudeerd en nog niet zo lang aan het
werk, dan ligt de PAS-regeling anders dan bij jouw
collega van 50+. Deze collega is vaak al op achttienjarige
leeftijd begonnen met werken.

als medewerker de eindstreep wel op een gezonde en
vitale manier haalt.
Kortom: werkgevers voelen zich (mede)verantwoordelijk
voor duurzame inzetbaarheid maar het beleid om dat
mogelijk te maken komt niet altijd van de grond. Zo lang
er geen alternatieven liggen om mensen, en in dit geval
50-plussers, vitaal en gezond te houden voor het
arbeidsproces, blijven ontzie-maatregelen nodig. Ook
straks voor jou.

Daarnaast is het huidige personeelsbestand van de
Belastingdienst groot geworden met de gedachte dat je
na 40 dienstjaren met pensioen mocht. Dat is verleden
tijd. Het met-pensioen-gaan is een schuivend paneel
geworden, afhankelijk van de statistische levensverwachting.
Dan volgt dus de vraag: hoe voltooi je gezond en vitaal
de laatste ‘extra’ 10 tot 15 jaar van je werkzame leven?
Die vraag wordt steeds klemmender, omdat de organisatie en de manier van werken veranderen.

Wat vindt de NCF?
De NCF is van mening dat de PAS-regeling een leeftijdsbewuste voorziening is om langer doorwerken te
vergemakkelijken. Deze regeling is destijds ingevoerd
omdat de belastbaarheid (zowel fysiek als psychisch) van
de ‘gemiddelde’ mens over het algemeen afneemt
naarmate hij ouder wordt. Uitgangspunt van de PAS is
het verminderen van de werktijd om daarmee de fysieke
en psychische belasting te verminderen. Hierdoor
verklein je de kans dat je het arbeidsproces voortijdig
moet verlaten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Wat je nu ziet ontstaan, is dat seniorendagen uit cao’s
worden gesloopt maar dat hier vaak bitter weinig voor
terugkomt. Zo blijkt ook uit onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau. Werkgevers blijken niet goed in
staat om alternatief maatwerk te bedenken waarmee jij
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controle-opdrachten landelijk worden
uitgezet. Zo ook voor de hondengeleiders in Rotterdam. ‘Deze controleopdrachten worden gestuurd naar
ons kantoor op de Oliphantweg,
verderop in het havengebied’, vertelt
Martin. Daar zit het werkverdeelpunt.
Zij sturen dan deze controle-opdrachten door naar de terminals in de
haven waar de schepen liggen, zodat
men weet om welke containers het
gaat als de Douane komt controleren.
We rijden langs de Rijn- en Maashaven waarin het SS Rotterdam ligt. ‘Ik
ben nu zo’n 33 jaar in dienst van de
Belastingdienst’, vertelt Martin
verder. Hij is begonnen bij de
Inspectie der Directe Belastingen in
zijn toenmalige woonplaats Zaltbommel. Na verloop van tijd wilde hij wat
anders. Omdat hij in zijn vrije tijd veel
bezig was met het africhten van
honden, solliciteerde hij in 2004 op de
functie van hondengeleider in
Rotterdam. Hij werd direct aangenomen en heeft zijn opleiding genoten
in Nunspeet, in het trainingscentrum
'de Horst'. Voor deze nieuwe functie
moest Martin wel verhuizen, maar dat
had hij er voor over.

Blitz
Als we de stad achter ons hebben
gelaten en door het havengebied
rijden begint Blitz plotseling te
blaffen als we met een grote bocht
naar links over een brug rijden. ‘Dat
betekent dat Blitz scherp is’, legt

A way of live

Hondengeleiders in het
Rotterdamse havengebied

Martin uit. We zijn vlakbij een
uitlaatplek van Blitz en de hond
herkent de bocht en de hobbels in
de weg. Hij kan niet naar buiten
kijken, want er is geen raampje
achterin.
Blitz is vier jaar en inmiddels werkt
Martin drie jaar met hem. Blitz is
een Mechelse herder. De Douane
maakt vaak gebruik van Mechelse,
Hollandse en Duitse herders. Maar
in de Rotterdamse havens maken
ze ook gebruik van kleinere
honden, zoals Jack Russels en
andere terriërs. Deze kleine
honden zijn namelijk erg geschikt
om rond te neuzen in kleine
opbergplaatsen, zoals kastjes of
dozen aan boord van de schepen.

Verantwoordelijkheid
‘Hondengeleider zijn is echt een
way of life’, vertelt Martin verder.
De job vraagt een verantwoordelijkheid voor de hond van 24 uur
per dag. Thuis heeft hij een groot
hondenhok in de tuin. ‘De hond
moet altijd buiten liggen’, legt
Martin uit. De speurhond kan
namelijk ook worden ingezet voor
een doorzoeking. Het is daarom
erg belangrijk dat een speurhond,
als hij een huis betreedt, geen
automatische handelingen
verricht, zoals naar een ijskast
lopen of op de bank gaan liggen.
Iets wat hij bij zijn baasje kan
hebben geleerd.

Veel van de inspecties van de Douane in het Rotterdamse havengebied worden gedaan door
hondengeleiders met hun speurhonden. Met een van hen ga ik een middag op pad.

Erasmusbrug
Ik heb met Martin van Bruchem,
hondengeleider in Rotterdam,
afgesproken aan de achterkant van
Rotterdam CS. Martin staat me op te
wachten met een dienstbus van de
Douane, even verderop. Het is een
opvallend zonnige ochtend en zo te
zien hebben veel mensen van deze
dag gebruikgemaakt om op pad te
gaan. De blauwe lucht wordt
doorkruist door vele witte strepen,
achtergelaten door vliegtuigen, een
patroon makend dat doet denken
aan een schilderij van Mondriaan.

Peter van
Diepen
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We stappen in de bus en rijden door
de stad richting het havengebied en
de Maasvlakte. Blitz, de speurhond
van Martin, zit rustig achter in de
bus in een van de twee kennels.
Vandaag nemen we een iets andere
route dan Martin normaal zou
nemen omdat ze de Maastunnel aan
het renoveren zijn. Martin is een
gepassioneerde hondengeleider en
begint meteen te vertellen over zijn
werk en de stad. Als we over de
Erasmusbrug rijden kijken we uit
over de moderne skyline van
Rotterdam. ‘Ik heb nog voor de

Holland Amerika Lijn gewerkt toen
ik nog geen hondengeleider was,
maar wel al bij de Douane was
begonnen’, vertelt Martin als hij
naar het kantoor van deze lijn wijst,
rechts van de brug.

Oranje kantoor
Aan het einde van de Erasmusbrug
staat links een groot, oranje
kantoor. Hier zit onder andere het
management van de Douane en ook
de afdeling Douane Landelijk
Tactisch Centrum (DLTC, voorheen
pré-arrival geheten) waar de
Uitgave 40 - december 2017
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Engeland
‘Waf, waf, waf’, plotseling begint
Blitz weer te blaffen. ‘We gaan
naar Engeland toe’, vertelt Martin
glimlachend. Als de term ‘naar
Engeland’ gebruikt wordt dan
weet iedere hondengeleider wat
daar mee bedoeld wordt. Het is
namelijk de hondenuitlaatplek
waar wij Blitz gaan uitlaten voor
hij met zijn speurwerk begint. We
slaan rechtsaf en Martin wijst naar
een bordje aan de kant van de
weg waarop staat: ‘Engeland 1
km’. Het bordje wijst de weg naar
de ferries die naar Engeland gaan.

‘We gaan naar
Engeland toe’

Iedere morgen als Martin nog maar
net wakker is en amper een kopje
koffie heeft gedronken, laat hij Blitz
al uit. Dit ritueel herhaalt hij in de
middag en in de avond. Als hij op
vakantie gaat moet hij rekening
houden met de hond en brengt hij
het dier naar een speciaal pension.
Ook met het voeren van Blitz moet
Martin erg zorgvuldig zijn. Zo moet
je een speurhond nooit voeren vlak
voordat hij gaat werken. Want als de
hond tijdens het speuren een sprong
moet maken of een onverwachtse
beweging maakt, kan de maag gaan
kantelen en verstopt raken, met
allerlei nare gevolgen voor de hond.
Inmiddels rijden we midden in het
havengebied. Overal is bedrijvigheid
om ons heen. Schepen liggen aan
wal waarnaast grote kranen staan
die de containers van de schepen
takelen. Geautomatiseerde robotauto’s die de containers naar een
losplaats brengen rijden af en aan.
Grote raffinaderijen en opslagtanks
staan aan beide kanten van de weg.
Zwarte rook kringelt naar boven
daar waar de brandweer haar
oefeningen doet. ‘Hier in de buurt is
ook ons kantoor op de Oliphantweg
waar het werkverdeelpunt is’,
vertelt Martin terwijl hij naar links
wijst.
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De hond blijft blaffen tot we bij
zijn uitlaatplek zijn. Inmiddels is
de zon verdwenen en nu het
bewolkt is begint het ook
behoorlijk fris te worden. Martin
lijnt zijn hond vast en we lopen
samen over het veldje, midden

'Het is een
samenspel
tussen de twee
waarin niemand
echt de baas is'

tussen de enorme opslagtanks van de
raffinaderijen. Aan vijf minuten
heeft Blitz al genoeg om zijn
behoefte te doen en om even rond
te snuffelen; hij is klaar voor het
speurwerk. Nadat Martin de hond
weer achterin heeft laten plaatsnemen laat hij mij de auto zien.

Dienstauto
De dienstauto is helemaal ingericht
voor de honden. Achterin zijn er
twee kennels. Aan beide zijkanten
van de auto, achter schuifdeuren,
liggen de spullen die Martin en Blitz
nodig hebben tijdens hun speurtochten en trainingen. In grote schuifladen zitten allerlei voorwerpen met
geursporen, zoals een roestvrijstalen
pijpje. Aan de andere kant van de
auto heeft Martin gereedschappen
en een reservoir met water voor Blitz
opgeborgen. Aan alles is gedacht in
de auto. Zo kan Martin voorin op een
metertje zien wat de temperatuur
achter in de auto is bij Blitz. Momenteel is het er 13.4 graden Celcius. 's
Zomers, als het erg warm kan
worden, zet Martin de ventilatoren
in de kennels aan. De honden mogen
natuurlijk niet oververhit raken.

ECT

Inspectiebuffer

Samenwerking

Als Blitz is opgefrist kunnen we
verder naar de terminals waar de
schepen liggen en hun ladingen
lossen. Als we even later voor de
slagbomen staan van een van de
terminals, de European Container
Terminal (ECT), begint Blitz weer
hard te blaffen. Hij weet dat hij
weer op zijn werkterrein is
gearriveerd en wil aan de slag.

Een inspectiebuffer is een afgeschermd terrein waarop de containers geplaatst worden die op de
controle-opdrachten vermeld staan
en door de Douane geïnspecteerd
moeten. Martin ontsteekt een licht
op een paal aan het begin van de
buffer ten teken dat de Douane
bezig is met inspecteren. Ik trek een
veiligheidshesje aan en zet een helm
op, veiligheid voor alles. Martin
haalt twee voorwerpen uit zijn auto:
een stalen pijpje met de geur van
cocaïne en een stukje met de geur
van heroïne. Hij loopt tussen de
containers op het terrein en verstopt
de twee voorwerpen ergens op de
containers en haalt Blitz op voor de
oefening. Blaffend en kwispelend
springt de hond uit de auto en
begint onrustig over het terrein te
lopen. Martin begint de hond
meteen te commanderen. ‘Zit!’, en
de hond gaat direct voor zijn baasje
zitten, hem nauwlettend in de
gaten houdend. ‘Zoek!’, commandeert Martin en de hond rent
meteen naar de containers en
begint eraan te snuffelen. Snel loopt
hij langs de containers en met zijn
neus probeert hij sporen van
verdovende middelen op te vangen.
Daar is hij voor getraind.

Middels commando's en handgebaren begeleidt Martin zijn hond met
het speurwerk. Het is een samenspel tussen de twee waarin
niemand echt de baas is. Martin
respecteert zijn hond en Blitz
respecteert zijn baasje. Ze kennen
elkaar door en door. Dit vergt nogal
wat training en jarenlang van
samenwerken. In amper drie
minuten heeft Blitz de twee
voorwerpen gevonden die Martin
op de containers had verstopt. Blitz
is een actieve speurhond. Dat
betekent dat hij begint te blaffen
als hij iets gevonden heeft. Dat
moet ook wel, want als hij een
bevinding doet op een haventerrein
tussen de vracht, kan het zijn dat hij
op een plek is waar zijn baasje hem
niet kan zien.

Het terrein van de ECT is echt
indrukwekkend. Achter een
enorme stapel met containers is
nog net de schoorsteen zichtbaar
van een schip dat zijn lading aan
het lossen is. Grote loskranen tillen
de containers op en laten ze
langzaam zakken op volledig
geautomatiseerde robotauto's aan
wal. De robotauto's brengen in rap
tempo de containers naar blokplaatsen waar ze worden opgestapeld. Daar wachten de containers
om verder te worden vervoerd met
een vrachtwagen.
Het moet wel een heel ingewikkelde logistieke klus zijn om dit
alles zo te organiseren. Maar zo te
zien gaat alles goed. Het gehele
terrein is opgedeeld en iedere plek
heeft zijn eigen functie, naam of
nummer. ‘In de toekomst zal het
hier alleen nog maar drukker
worden’, vertelt Martin. Veel van
de bedrijvigheid zal verplaatst
worden van de havens naar de
Maasvlakte. Halverwege het
terrein van ECT rijden we langs een
grijs havenkantoortje. ‘Hier worden
de controle-opdrachten van het
werkverdeelpunt naartoe gestuurd
en met hen stemmen we de
activiteiten van die dag af’, legt
Martin uit. Achter het kantoortje
komen we bij een inspectiebuffer
van de Douane. Hier gaan we
oefenen met Blitz die luid blaffend
achter in de auto zit.
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Televisieserie
Martin beloont Blitz met een stalen
pijpje waar de hond wild enthousiast van wordt. ‘Dat is zijn beloning
voor het vinden van de voorwerpen’, legt Martin uit. De twee
dollen nog wat met elkaar en
Martin laat zijn hond nog even
uitrennen voordat we de auto weer
instappen. Het is genoeg voor
vandaag. We rijden nog even over
het terrein van de ECT. Het is
inmiddels koud en guur weer
geworden. Een groot Chinees schip
is zich aan het voorbereiden om aan
zijn terugtocht over de oceaan te
beginnen. De bemanningsleden zijn
net bezig om de trap die van de
boot naar de wal leidt te inspecteren en op te halen. ‘Binnenkort
komt er een nieuwe serie op de
televisie bij Discovery over de
Rotterdamse havens’, vertelt Martin
tot slot. In een van de afleveringen
komen ook de hondengeleiders aan
de orde. ‘Ik ga zeker kijken',
antwoord ik. En we rijden het
terrein af, terug naar Rotterdam.
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Uit het regeerakkoord 2017-2021

Vakbondsinformatie

‘Vertrouwen in
de toekomst’

Doorbetaald ouderschapsverlof
speelbal op de cao-tafel

Het kabinet stelt: het beloningsniveau bij de overheid
zou zodanig moeten zijn dat ook hoogwaardige en
schaarse specialisten in dienst kunnen worden genomen.
De NCF stelt: laten we hiermee beginnen met een cao
2018 loonstijging van (minimaal) 3,5% voor iedereen.

Hypotheekrenteaftrek sneller omlaag
Tegenvaller voor onder andere huizenbezitters met een
aflossingsvrije hypotheek. De aftrek wordt vanaf 2020 in
vier stappen van 3% beperkt tot het laagste belastingtarief. Dat tarief is nu 37%.

Hoe kan de regeling eruit gaan zien?
Wijziging tarief inkomstenbelasting goed voor
middeninkomens
Vanaf 2019 geldt voor de inkomstenbelasting een tarief
van 36,93% voor inkomens tot € 68.800.
Nu geldt voor inkomens van € 19.983 t/m 67.072 een
tarief van 40,8%.
Let op: de exacte grens wordt vermoedelijk in 2018
bekendgemaakt. Boven € 68.800 gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen (is nu 52% bij € 67.072).

Heffingsvrij vermogen omhoog
Nu hoef je over de eerste € 25.225 van het vermogen
geen heffing box 3 te betalen.
Straks (in 2018) wordt dit € 30.000.

Kleine of afgeloste hypotheek?
Jammer, dan moet je straks (vermoedelijk per 2019) toch
weer rekening houden met het eigenwoningforfait.
Waarom? Omdat de regeling ‘geen of beperkte eigen
woningschuld’ de komende 30 jaar straks stapsgewijs
wordt afgebouwd.

Enig idee van de doorlooptijden voor de
Belastingdienst voor systeemwijzigingen?
Voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld starten de
voorbereidingen 15,5 maanden voorafgaand aan het
belastingjaar. Dat wil zeggen dat afgelopen september
de voorbereidingen voor 2019 zijn gestart. Daarnaast
moeten specificaties uiterlijk 1 maart 2018 gereed zijn
voor aanlevering bij de softwareontwikkelaars. Zij
bouwen namelijk de software die belastingadviseurs
gebruiken voor de inkomstenbelasting van hun klanten.
En ook de Belastingdienst zelf moet op 1 maart starten
met het bouwen en testen van de systemen voor de
voorlopige aanslagregeling 2019.

20

2018: verlaging met 0,5% tot 49,5%
2019: verlaging met 0,5 tot 49%
2020: verlaging met 3 tot 46%
2021: verlaging met 3 tot 43%
2022: verlaging met 3 tot 40%
2023: verlaging met 3 tot 37%

Karig overheidsbeleid
Waren het vroeger alleen de
Scandinavische landen met een
ruimhartig overheidsbeleid wat
betreft betaald zwangerschaps-/
bevallings-/ouderschapsverlof, sinds
enkele jaren sluiten ook andere
Europese landen zich hierbij aan.
En wij in Nederland? Nederlandse
moeders bungelen bijna onderaan
het lijstje. Samen met de Spaanse
moeders krijgen zij slechts circa 16
weken (door de overheid) betaald
verlof.

Speelbal bij werkgever
Supermarkt en kapper duurder door de verhoging
van het lage btw-tarief
Dit gaat namelijk in 2019 van 6% naar 9%.

Positieve afsluiter
Wist je dat dit regeerakkoord het eerste in een lange
reeks is dat niet spreekt over efficiencymaatregelen en
taakstellingen in de Rijkssector?

Ook bij de werkgever is de hand op
de knip. Van 75% doorbetaald
ouderschapsverlof resteert nu nog
slechts 55% doorbetaald ouderschapsverlof. Ondanks dat toentertijd
is afgesproken dat 75% betaald
ouderschapsverlof het uitgangspunt
blijft.
Vakbonden pakken dit punt op in het
cao-traject 2015-2016. Zonder
resultaat: er is geen financiële ruimte
beschikbaar. Sterker nog: de rijkswerkgever meent dat dit onderwerp
hetzelfde behandeld moet worden
als alle andere gewenste arbeidsvoorwaardenverbeteringen. Namelijk
financiering uit de loonruimte of uit
besparingen van arbeidsvoorwaarden.

(Bron: OECD 2016)

Beloningsniveau hoogwaardige en schaarse
specialisten zoals ICT’ers

Je kent die reclame wel: ‘Eén, twee, drie, het zijn er drie, hè, papa?’
Een blije mama, een springend kind dat op haar vingertjes tot drie telt en een verbijsterde vader.
In zo’n geval is betaald ouderschapverlof wel nodig. Maar, ook bij de komst van één kind zullen
jij en je partner de zorg over je kind willen verdelen.

De NCF is stomverbaasd. Door verandering van het fiscale regime toentertijd is
een andere afspraak gemaakt over
betaald ouderschapsverlof om
zodoende de werkgever niet op te
zadelen met uitvoeringskosten. Hierbij
is altijd het idee geweest om 75% te
garanderen en over dit percentage niet
weer opnieuw te onderhandelen. De
rijkswerkgever speelt nu een oneerlijk
spel op de cao 2018-tafel.

Toch nog een voordeel voor jonge
ouders in het verschiet?
Ja. Niet vanuit de werkgever, helaas.
Maar wel uit het nieuwe regeerakkoord.

Ook de Nederlandse overheid
heeft gekeken naar de buurlanden en de ideologie achter hun
beleid. Namelijk het versterken
van de band tussen ouder en kind
en meer gelijke rechten voor man
en vrouw.
Het plan is nu om per 1 januari
2019 het kraamverlof voor de
partner te verhogen van 2 naar 5
dagen betaald verlof. En per 1 juli
2020 aanvullend over te gaan
naar 5 weken kraamverlof voor
partners (70% doorbetaald).

Angelique
Kansouh

Nu onze rijkswerkgever nog.

Achtergrondschets: Hoe zat het ook alweer met het doorbetaald
ouderschapsverlof bij het Rijk?
In 2009 is afgesproken om de 75% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof te
verlagen vanwege het bestaan van de fiscale ouderschapsverlofkorting. Zodoende
werd een enorme administratieve rompslomp voor werkgever (en medewerker)
weggehaald. Een afspraak dus om uitvoeringstechnische redenen. Het nieuwe
doorbetaald ouderschapsverlofpercentage werd 55% voor 13 weken ouderschapsverlof. Samen met de fiscale ouderschapsverlofkorting komt de medewerker dan
ongeveer uit op de oorspronkelijke 75% betaald ouderschapsverlof.
Vakbonden kennen de wispelturigheid van de politiek. Met BZK wordt dan ook
afgesproken dat het uitgangspunt 75% doorbetaling ouderschapsverlof blijft. Ook als
de fiscale ouderschapsverlofkorting door de politiek zou worden afgeschaft. En
vervolgens verandert de situatie inderdaad. De politiek besluit om per 1-1-2015 de
ouderschapsverlofkorting af te schaffen. Hierdoor valt de medewerker terug op 55%
betaald ouderschapsverlof. Terugkeer dus naar de 75%?
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Mansveld
snapt
het
niet...
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Wist je dat...
•

je alle vacatures van de Rijksoverheid nu
makkelijk op je telefoon in kunt zien?
Hoe? Met de app ‘Werken voor Nederland’. Zoek in de Play Store van Android
of de App Store van Apple naar ‘Werken
voor Nederland’ en installeer de app op
je telefoon.
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•

•

•

•

vakbonden ‘Werken aan jouw Toekomst’
belangrijk vinden?
De vakbonden bieden daarom via het
A+O fonds Rijk allerlei korte trainingen
aan om je te sterken in je gesprek met je
leidinggevende, maar willen je ook actief
laten nadenken over je eigen mogelijkheden, wensen en behoeften in je loopbaan. Voor meer info, kijk op
werkenaanjouwtoekomst.nl.
er een test is ontwikkeld door het A+O
fonds Rijk om te kijken of jij ‘toekomstproof’ bent?
Bijvoorbeeld: Waar ben je echt goed in en
waar krijg je de meeste energie van?
Ervaar je écht werkplezier?
Wil je de test doen? Ga dan naar
tinyurl.com/ycb9zlp7.
er tot 2023 geen gedwongen ontslagen
vallen door reorganisaties die voortvloeien uit de Investeringsagenda?
Daarnaast geldt per 1 januari 2018 een
Rijksbreed Van Werk Naar Werk-beleid.
Hierin is structureel geregeld dat je (dus
ook ná 2023) niet gedwongen ontslagen
mag worden als gevolg van reorganisaties.
je als beeldschermwerker een tegemoetkoming kunt krijgen voor de kosten van
de aanschaf van een beeldschermbril?
Er wordt Rijksbreed geregeld dat je per 1
april 2018 een tegemoetkoming in de
kosten ontvangt van maximaal € 200,inclusief btw.
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'Wie niet tevreden is met wat
hij heeft, zal ook niet tevreden
zijn met wat hij krijgt’

•

•

de verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2023 een jaar kan worden
overgeslagen?
Volgens het CBS is de levensverwachting
van iemand die 65 jaar is in 2023 nog
20,48 jaar. Vorig jaar werd nog verondersteld dat dit 20,74 jaar zou zijn. Een
kwart jaar lager dus. Het kabinet heeft
daarom besloten de AOW-leeftijd in 2023
niet te verhogen. De AOW-leeftijd blijft
in 2023 67 jaar en 3 maanden, net als in
2022.
rijksambtenaren geen zakelijke contacten mogen onderhouden met oud-bewindspersonen op hun voormalig
beleidsterrein?
Dit geldt gedurende twee jaar na het
aftreden van de bewindspersoon. Het
gaat niet alleen om gesprekken in
levenden lijve, maar ook om e-mailcontact en telefoongesprekken.

Ik ben een tevreden mens. Althans,
dat denk ik.
Er wordt geregeld gevraagd of ik
tevreden ben. P-Direkt wilde dit
laatst nog weten over de afhandeling van een vraag en Effectory
wilde dit namens de DG Belastingdienst laatst ook al weten. Al werd
dit een medewerkersonderzoek
2017 genoemd. Wiebes noemde
het in zijn brief aan de Tweede
Kamer van 2 oktober 2017 een
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ik ga er maar van uit dat de
voormalige Staatssecretaris gelijk
heeft. In zijn brief noemt Wiebes
trouwens de onderwerpen
werkcultuur en managementstijl
specifiek.
Wat is tevreden eigenlijk? Naspeuringen op het internet geven de
volgende resultaten:
•
als je geen wensen meer hebt
•
als je voldaan, content bent
•
als je geen behoefte voelt om
aanmerkingen te maken
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Ik heb ten aanzien van mijn werk wel
behoefte om aanmerkingen te
maken en heb ook nog wel wensen,
derhalve ben ik niet tevreden.
Ik heb meegewerkt aan het onderzoek en na beantwoording van alle
vragen krijg ik te horen dat 83% van
de medewerkers blij is met het werk
dat ze doen, dat 63% de samenwerking in de organisatie goed vindt en
dat 47% genoeg tijd heeft om het
werk goed te kunnen doen. Dit is
gebaseerd op de feedback van ruim
400.000 medewerkers die blijkbaar
al meegewerkt hebben aan dit
onderzoek. Je kan ook je eigen
antwoorden online bekijken. Wat
hiervan de toegevoegde waarde is,
ontgaat me, maar tevredenheid is de
landingsbaan voor geluk. Dat ik niet
tevreden ben kan ik ook na bestudering van de door mij beantwoorde
vragen van het onderzoek niet
ontkennen.
De eerste resultaten zijn inmiddels
bekend. De onderlinge band schijnt
sterk te zijn, maar er schijnen toch
wel zaken te zijn waarover de
medewerker ontevreden is. Gelukkig

zijn er voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.
Er komen gespreksrondes, rapporten
op directie- en onderdeelniveau en
teamleiders zullen ook gaan praten
met hun medewerkers. Ook zal er
een actieplan komen. Het kan niet
op en de resultaten kunnen dan
mooi meegenomen worden in het
medewerkersonderzoek 2018.
Wat mij hierin verbaast is dat er
wederom vastgesteld wordt dat de
medewerkers niet tevreden zijn,
maar dat was toch ook al vastgesteld
in de herijking van de Investeringsagenda en in diverse andere onderzoeken? Het draagvlak ontbreekt en
de afstand tot de werkvloer is te
groot en ik heb nu niet het idee dat
het hierdoor zal veranderen. Als een
teamleider pas na lezing van de
resultaten van het onderzoek tot het
besef komt dat er ontevredenheid is
bij zijn/haar medewerker, dan weet
ik het ook niet meer.
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Maar, ik tel mijn zegeningen en ga
ervan uit dat degene die met het
minst tevreden is, het rijkst is, want
tevredenheid is de grootste schat.
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De warmte van
de grootste bond.

Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen?
Kijk dan op www.ncf.nl
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