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Via de voorzitter

Ik moet nu
naar Switch…
Donderdagmorgen, kwart over acht. Ik kijk naar de
hoek van de straat en zie de postbode de hoek
omkomen. Zou hij wat brengen of gaat ‘het’ aan
mijn deur voorbij? Shit. Hij stopt bij onze voordeur.
Ja hoor, een blauwe enveloppe. Hopelijk is het een
belastingaanslag.
Ik loop naar de voordeur en pak de enveloppe,
scheur haar gehaast open en zie dat de kleuren van
een aanslag ontbreken. Kon ook al niet zo zijn
natuurlijk. Anders had ik al een bericht in MijnOverheid gehad.
‘Het’ is gebeurd: een aanwijzing als slachtoffer van
de reorganisatie op mijn werk. Waarom..? Waarom
ik nou..? Natuurlijk, ik wist het dat er afgespiegeld
zou worden en dat mijn groep erbij zou zitten.
Allemaal zitten we in hetzelfde schuitje. Maar toch,
als je zo’n brief zelf krijgt voelt dat net wat anders.
Ik moet nu naar Switch…
Enigszins afwezig loop ik door het huis, ik pak mijn
spullen bij elkaar en trek de deur achter mij dicht.
Op naar het werk… Tja, welk werk eigenlijk?, vraag
ik mij af. En wat als ik geen werk krijg? Wat ga ik
dan doen? Hoe ze het ook noemen, Switch,
reorganisatie, herijking, het zal mij een worst zijn.
Iedere maand moet alles betaald worden dus de
centjes moeten wel binnenkomen. Lekkere eerste
werkdag zo na de vakantie, zeg… Altijd rond deze
tijd en met de kerst komen dit soort dingen om de
hoek kijken, lijkt het wel.
Volgend jaar de hypotheek verlengen – dan willen
ze natuurlijk wel een werkgeversverklaring zien.
Krijg ik die dan wel en lukt dat dan? Over twee jaar
gaat de oudste hopelijk naar het hbo dat gaat geld
kosten. Lukt dat nog wel en zo niet, wat dan? Hoe
vertel ik dat? Nee, dat moet ik oplossen. Dat kun je
dat kind niet aandoen. Dan maar ander werk wat ik
helemaal niet leuk vind en niet zelf heb kunnen
uitzoeken. Ik zie wel hoe ik de tijd doorkom. De
rekeningen moeten betaald worden.
Of kan ik wel kiezen? Hoe zat dat ook alweer?
Op de fiets door de regen naar kantoor. Het spookt
in mijn hoofd. Aangekomen op kantoor kom ik als
een van de eersten een directeur tegen. Dat
gebeurt niet vaak maar nu wel.

‘Mogge.’ – ‘Mogge.’ En dat was het. Zou zij weten
dat die beschikking bij mij op de mat is gevallen?
Zou zij weten of beseffen hoe ik mij voel? Ik draai
mij om en kijk de gang in. Zal ik haar aanspreken?
Zij was het immers die een tijd geleden in de
kantine iedereen van mijn groep heeft ingelicht
over de komende reorganisatie, LinkedIn-account
en dat soort zaken en de mogelijkheid om ook
buiten de dienst te gaan kijken.
Ik wil helemaal niet weg! Ik wil gewoon samen met
mijn groep mijn werk doen. Waarom kan dat nu
niet meer? Shit.
Ik loop de kamer in en kijk om mij heen. De rest is
er nog niet en ik vraag mij af of ze komen. Het is
immers vakantietijd en het is mijn eerste werkdag.
Ik ben niet zo scherp, wat afwezig.
Mijn teamleider loopt langs mijn kamer en laat
weten dat ‘ie blij is om mij weer te zien. Hij komt
van buiten en kijkt nogal eens anders tegen zaken
aan. Hij informeert even snel hoe de vakantie was
en verexcuseert zich omdat de vergadering zo
begint.
Geen enkele vraag over mijn beschikking. Geen
enkele vraag…
Bij mij wel. Mijn kop gonst de hele dag van de
vragen en ik voel mij alleen, heel alleen…
Het wachten op mijn collega’s duurt lang. Waarschijnlijk voor mijn gevoel veel langer dan in
werkelijkheid.
Van de andere twintig collega’s op de afdeling
blijkt er nog één iemand te zijn met dezelfde
beschikking. De rest heeft geen post ontvangen en
is dus veilig.
De eerste blikken die wij uitwisselen geeft een
gevoel van herkenning en onderling begrip; ook zij
heeft een brief, ook zij heeft twijfels, ook zij voelt
zich niet top.
Aan het einde van de dag vul ik mijn productiecijfers in. Dat was niet veel vandaag… Het interesseert mij ook even geen bal. Ik stap op de fiets en
begin te trappen. Het regent zoals ze hebben
voorspeld… en dat past, past bij mijn gevoel.

Albert van der
Smissen

Coverfoto
Rob van Polanen
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Uit de praktijk

Is terugkomen op een
uitspraak van de hoogste
rechter mogelijk?

Je hebt het hier al vaak kunnen lezen. Maak je geen bezwaar tegen een besluit, dan staat het
in rechte vast. Heb je geprocedeerd tot aan de Centrale Raad van Beroep maar verklaarde
die jouw hoger beroep ongegrond, dan kun je daartegen niets meer doen. Of toch wel?
Begin 2018 heeft de Centrale Raad
uitspraak gedaan in de zaak van een
voormalig collega, laten we hem Rob
noemen. Rob is enige tijd geleden
ontslagen vanwege veelvuldig
privégebruik van de zakelijke
OV-kaart. Zijn hoger beroep is op 14
juni 2014 ongegrond verklaard. De
Raad oordeelde dat de aan Rob
opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig was
aan het plichtsverzuim.
Via een collega verneemt Rob dat er
in april 2015 door het Ministerie van
Financiën een interne instructie is
afgegeven over de handelwijze bij
oneigenlijk en onjuist gebruik van de
mobiliteitskaart.
Rob doet een verzoek om herziening
en beroept zich erop dat deze
instructie geen nieuwe regelgeving
bevat maar uitlegt hoe bestaande
regelgeving kan worden toegepast.
Ook wijst hij erop dat in de instructie
staat dat de medewerker eerst in
een gesprek moet worden gewaarschuwd dat bij een volgende
constatering de straf van voorwaardelijk ontslag wordt opgelegd. Dit is
bij hem niet gebeurd.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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Ook beroept Rob zich op het
gelijkheidsbeginsel door te stellen
dat een aantal soortgelijke zaken is
afgedaan met terugbetaling van de
kosten van de oneigenlijk gemaakte
reizen en een schriftelijke berisping.
Helaas voor Rob oordeelt de
Centrale Raad anders. De Awb
(Algemene wet bestuursrecht) regelt
dat de Raad op verzoek van een
partij een onherroepelijk geworden
uitspraak kan herzien op grond van
feiten of omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden vóór de
uitspraak,
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend
waren en redelijkerwijs niet bekend
konden zijn, en
c. waren zij bij de Raad eerder
bekend geweest, tot een andere
uitspraak zouden hebben kunnen
leiden.
De instructie waar Rob zich op
beroept is volgens de Raad geen feit
of omstandigheid die heeft plaatsgevonden vóór de uitspraak. De
instructie dateerde van april 2015,
bijna een jaar na de datum van de
uitspraak van de Raad van 14 juni

2014. Ook blijkt niet dat de
instructie een vastlegging is van
een vóór de uitspraak van 14 juni
2014 al bestaande gedragslijn dat
medewerkers niet zonder waarschuwing zouden mogen worden
ontslagen.
Ook heeft Rob geen geluk met zijn
beroep op het gelijkheidsbeginsel.
Hij heeft geen concreet voorbeeld
gegeven van een vergelijkbaar
geval waarbij een minder zware
straf is opgelegd. De gevallen waar
Rob over had gesproken hadden
betrekking op incidenteel oneigenlijk gebruik van de mobiliteitskaart.
Bij Rob was echter sprake van
veelvuldig oneigenlijk gebruik - 23
keer 1e klas reizen voor privédoeleinden, terwijl hij bovendien in
2010 reeds een waarschuwing had
ontvangen wegens het niet als een
goed huisvader omgaan met
dienstmiddelen.
De Raad wees het verzoek van Rob
dan ook af en Rob bleef ontslagen.
Je kunt dus wel proberen terug te
komen op een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep, maar je
moet wel van goede huize komen!

Column

Peert jes herse nspinse ls

Goed of fout?
‘U bent de enige die ons begrijpt, want ik hoorde dat u
ook in een woonwagen bent geboren’, zegt de man
tegenover mij. Ik zeg niets en vat het op als een compliment. Ik had de opmerking eerder gehoord. Het is een
signaal dat er onderling over de Belastingdienst wordt
geroddeld. Op de salontafel ligt een boekje waarbij de
omslag diëten aanprijst. Het suggereert een afslankmethode. De beschreven adviezen hebben op hem geen
zichtbaar effect gehad, want hij is dik, groot en fors. Een
kleermaker met liefde voor het vak, zou met succes veel
garen aan zijn postuur kunnen verspinnen. Dat in
tegenstelling tot zijn vrouw. Zij heeft wel baat gehad bij
de inhoud van het boekje. Ze is blond en heeft opgestoken haar. Haar gouden armband rinkelt als ze koffie
serveert. Voorzichtig neem ik een slokje. Bij binnenkomst
heb ik mijn schoenen uitgedaan. Als ervaringsdeskundige
houd ik daar al rekening mee, vandaar de instappers. Een
grote hond is aan mijn voeten gaan liggen en ruikt aan
mijn sokken. De vrijgekomen geuren zijn vooralsnog mijn
vrijgeleide, zo hoop ik. Als ik beweeg gromt het monster
even vervaarlijk. Ik probeer er niet op te letten.
‘U kunt dingen die ik niet kan, maar wel graag zou leren’,
zeg ik. Met belangstelling bekijk ik zijn reactie terwijl ik
nog een slokje van mijn koffie neem. ‘Wat dan?’, vraagt
hij nieuwsgierig. Ik maak met mijn arm een weids gebaar,
doelend op de luxe om mij heen. Het gezin heeft een
minimaal inkomen, zo had ik gezien. En het is hun
uitgavenpatroon dat mijn nieuwsgierigheid prikkelt.
Trots had hij mij een uitgebreide rondleiding gegeven en
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ook had ik zijn vernieuwde bovenverdieping mogen
aanschouwen. Het is er recentelijk nieuw opgezet en het
was groots aangepakt. Hij had dat gedaan, met de hulp
van familie, vertelde hij. Verklaarbaar, want die woonden
ook allemaal op het afgebakende terrein. Ik telde
tweeëndertig stopcontacten en er was een uitgebreide
afzuiging aangebracht die een zacht gonzend geluid
maakte. Rondlopend vroeg ik mij af of het chalet nog
wel op wielen stond. Waarschijnlijk zal ik het nooit
weten. Eenmaal weer beneden is het de weelde die
opvalt. Pronkerig. Alles is groot en duur en staat keurig
in de verf. Ook de auto buiten is een bijzonder model en
bepaald geen goedkope middenklasse. ‘Dingen doen
met weinig geld’, antwoord ik. Hij grinnikt en zegt, ‘ik
heb een rijke familie’. En met dat antwoord moet ik het
doen.
Mijn bezoek valt onder de paraplu van het project fiscale
vrijplaatsen. En in de loop van de jaren heb ik geleerd mij
nergens meer over te verbazen. Zo ook nu niet. Veertigduizend euro schuld. Mijn zorg was hoe die betaald zou
worden. Een onontkoombaar, naderend financieel onheil
werd pijnlijk blootgelegd. Ik zwijg en uiteindelijk komt
hij zelf met een oplossing. ‘Mag ik het in vijf keer
betalen?’, vraagt hij. Mijn voeten bewegen en de hond
gromt opnieuw onheilspellend.
Het zijn vriendelijke mensen en ze hielden woord. Vijf
maanden later staat de teller op nul. Goed of fout?
Feitelijk weet ik dat nog steeds niet. Maar gelukkig ben
ik van de fiscaliteit en niet van de criminaliteit.

Peertje
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Duiken in de
Rotterdamse havens
In het Rotterdamse havengebied opereert een duikteam van de Douane. Deze duikers worden
ingezet wanneer de onderkant van een schip dat ligt afgemeerd, gecontroleerd moet worden.
Een middag varen wij met ze mee.

Kantine
De voorbereidingen van deze duik
zijn al een paar uur eerder begonnen
in de kantine van het duikteam. Deze
kantine staat aan de Oliphantweg in
het Rotterdamse havengebied, waar
ook het werkverdeelpunt en de
hondengeleiders van Rotterdam
gevestigd zijn.
De sfeer in de kantine is al erg
gezellig als om een uur of twee de
leden van het duikteam binnen
komen lopen. Ze hebben burgerkle-

ding aan en hebben een tas of rugzak
bij zich. In de kantine hangen foto’s
en posters aan de muren, er staat een
aquarium in een hoek, er is een grote
archiefkast, overal op de grond liggen
slangen, duikflessen, touwen en
kabels en in het midden staat een
grote tafel. De meeste duikers gaan
aan deze grote tafel zitten als ze net
binnen zijn, drinken koffie, eten en
kletsen wat. Michael gaat aan een
tafel bij de archiefkast zitten om wat
te werken aan de administratie.

In het
“duikerslogboek
houden wij al onze
duiken bij.
Safe to dive

Ze zijn vandaag met zijn achten. Vier
duikers, twee begeleiders en de twee
schippers Henk en Ömer. Voordat er
gedoken gaat worden laat Gerben
ons het ‘Safe to dive’-document en
het duikerslogboek zien. Gerben is
duikbegeleider en sinds 2008 in dienst

van de Douane als duiker. ‘Dit zijn
belangrijke papieren die we bij
iedere duik gebruiken’, begint
Gerben te vertellen. Het Safe to
dive-document wordt gebruikt om
afspraken vast te leggen met de
kapitein van het te controleren
schip voordat zijn schip gecontroleerd wordt. Afspraken die de
veiligheid van de duikers moeten
garanderen. In zo’n document staat
bijvoorbeeld wat de kapitein
allemaal moet uitzetten aan boord
van het schip voordat de duik
begint. Je wilt natuurlijk voorkomen dat de motor nog draait als er
gedoken wordt. Dit kan namelijk
tot levensgevaarlijke situaties
leiden.

Duikerslogboek
‘In het duikerslogboek houden wij
al onze duiken bij’, vervolgt
Gerben. In het duikerslogboek
staat wanneer er is gedoken, door
wie, hoe lang en hoe diep. Zo kun
je in het logboek lezen dat er in
2018 al 184 keer is gedoken en dat
er 116 schepen zijn gecontroleerd.
Dit betekent dat er per controle
van een schip 1 à 2 duikers worden
ingezet.
Inmiddels is er beweging gekomen
in de kantine. De duikers hebben
hun burgerkleding verruild voor
hun douane-uniformen, pakken
alle spullen die ze nodig hebben
voor hun duik en brengen die naar
de douanebus die in de garage
naast de kantine staat. Gerben
loopt naar twee grote wasmachines waarin de duikonderkleding en
andere kleding van de duikers kan
worden gewassen. Hij haalt er een
aantal duikpakken uit en hangt die
op in een kleine ruimte ernaast.
Max en Brent zijn druk bezig om
een enorme umbilical duikslang op
te rollen.

Peter van
Diepen
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Scuba- en SSE-duiken
‘Er zijn twee soorten manieren van
duiken’, vervolgt Gerben. ‘Self
Contained Underwater Breathing
Apparatus (scubaduiken) en Service
Supplied Equipment (SSE-duiken). Met
scubaduiken hebben de duikers de
ademlucht bij zich in een fles op hun
rug. Bij SSE-duiken krijgen zij de
ademlucht toegediend vanaf het schip
via een umbilical. Deze umbilical is
125 meter lang en een pomp aan
boord van het schip zorgt voor de toevoer van ademlucht. Vanmiddag
duiken we met de umbilical die Max
en Brent net hebben opgerold’.
Als alle spullen zijn ingepakt en
iedereen in de douanebus is gestapt
vertrekken we naar de douaneboot.
Terwijl we door de havens van
Rotterdam rijden vertelt Gerben ons
over het schip dat we gaan controleren. Via een controle-opdracht van de
afdeling DLTC (Douane Landelijk
Tactisch Centrum) in Rotterdam
hebben ze alle gegevens van dit schip
binnengekregen. Het schip is 171
meter, niet eens zo lang. Het
duikteam controleert namelijk ook
weleens schepen van 300 à 400 meter.
Het te controleren schip is net
Uitgave 44 - augustus 2018

aangekomen uit Brazilië en heeft
miljoenen liters sinaasappelsap aan
boord.

Hot spots
De controle-opdracht bevat ook
plattegrondjes van de onderkant van
de boot waarop de hotspots staan die
gecontroleerd moeten worden.
Hotspots kunnen luiken, roosters,
platen, schroeven of andere mogelijke
opbergplaatsen zijn. Het duikteam
heeft zulke plattegronden van in
totaal zo’n 1.200 schepen.

“langs
Golven spatten
de boot als
deze met een
redelijke snelheid
door het water
van de
Rotterdamse
havens vaart.

“

‘Alles is okay!’, roept Michel naar zijn
collega’s als hij via een trapje aan de
achterkant van de douaneboot uit het
water klimt. Hij heeft net een duik
van een half uur gemaakt onder het
te onderzoeken schip in het water van
de Rotterdamse IJsselhaven. Eenmaal
weer aan boord laat hij het water van
zijn duikpak stromen en wordt hij
opgevangen door zijn collega’s. Met
een grote grijns kijkt hij door het glas
van zijn duikbril als Max en Michael
hem helpen om zijn duikpak,
duikslang (umbilical) en duikhelm uit
en af te doen. Michel steekt zijn duim
omhoog. De duik is geslaagd.

“

Okay

Na een klein half uur rijden komen we
aan bij de douaneboot, vlakbij de
Hartelbrug naar Spijkenisse. Het is de
enige boot die daar aan wal ligt. Alle
spullen worden van de auto naar de
douaneboot gebracht. Aan boord
wordt meteen alle apparatuur
gecontroleerd die gebruikt zal
worden bij de duik. Robert en Max
ontfermen zich over de enorme
manifoldkoffer die op het achterdek
staat en hangen de lange umbilical op
aan de enorme haspel die naast de
pomp staat.

Duikerstabellen
De Mantelmeeuw is een moderne
boot. In de stuurhut staan de modernste beeldschermen en in het vooronder is een luxe keuken die van alle
gemakken is voorzien. Het duikteam
is vaak uren onderweg en het is
daarom erg prettig dat ze hun eten
op de boot kunnen opwarmen. Als
alles aan boord is gecontroleerd
nemen Henk en Ömer plaats in de
stuurhut en vertrekt de boot.
Golven spatten langs de boot als deze
met een redelijke snelheid door het
water van de Rotterdamse havens
vaart. ‘Goede stuurmanskunst is in de
7

Onderweg naar het te onderzoeken
schip laat Gerben ons nog een belangrijk boekje zien. In dit boekje staan de
zogenaamde duikerstabellen, ook wel
DCIEM-tabellen genoemd. Duiken is niet
geheel zonder risico en er bestaat altijd
het risico om de duikersziekte (caisson)
te krijgen als je te lang onder water
bent. In deze tabellen staat precies
beschreven hoe lang je kunt duiken bij
een bepaalde diepte voordat je weer
naar boven moet komen. Als je
bijvoorbeeld op een diepte van 12 meter
duikt dan kun je volgens de tabel
maximaal 150 minuten duiken zonder
een decompressiestop te hoeven maken.

Het te onderzoeken schip
‘Daar ligt het te onderzoeken schip!’,
roept Henk terwijl hij wijst naar een
groot schip rechts voor ons aan wal.
Ernaast ligt een groot bunkerschip. We
varen eraan voorbij en meren aan wal
aan, achter het schip. Voordat de
controle daadwerkelijk begint komt het
gehele duikteam nog één keer bijeen. Er
worden afspraken gemaakt over wie
wat gaat doen. Zo mag Michel duiken,
gaat Gerben aan boord van het schip
om samen met de kapitein het Safe to
dive-document te bespreken en
verzorgt Robert de communicatie met
Michel in het water.

“Ik ben bij het te

onderzoeken schip
aangekomen en ik
zit op een diepte
van 7 meter.

Eerste hotspot

“

Rotterdamse havens erg belangrijk’, legt
Henk uit. ‘Dat betekent dat je altijd
rekening houdt met het verkeer op het
water.’ Terwijl indrukwekkende schepen
aan ons voorbijtrekken zitten de duikers
aan een grote tafel te kletsen en
grappen te maken. Ze moeten nog even
wachten voordat er gedoken kan
worden.

Iedereen aan boord is een beetje
uitgelaten, want na een paar uur
voorbereiding kan er eindelijk
gedoken worden. Michel loopt naar
de zijkant van de boot en kijkt naar
het water. Hij aarzelt even en springt
er dan in. Na een paar rondjes
zwemmen en voelen of alles op zijn
duikerspak goed vastzit, gaat hij
kopje onder.
Onmiddellijk gaat Gerben naar de
zender waarmee er met Michel onder
water gecommuniceerd kan worden.
Het duurt even voordat we iets van
Michel horen. Hij moet namelijk eerst
onder het bunkerschip door zwemmen. Dan reageert hij. Gerben draait

gelijk aan de knoppen van de zender,
want hij is moeilijk te verstaan. ‘Ik ben
bij het te onderzoeken schip aangekomen en ik zit op een diepte van 7
meter’, klinkt er uit de zender. Gerben
geeft Michel aanwijzingen zodat hij
de eerste hotspot kan vinden.

ving ervan. Als ook die precies
kloppen met de beschrijvingen op het
vorige duikrapport van dit schip is de
controle afgelopen en meldt Gerben
aan Michel dat hij weer terug kan
komen. Er is inmiddels een half uur
verstreken.

De twee blijven met elkaar in gesprek
totdat Michel de hotspot gevonden
heeft: een rooster met bouten op een
diepte van 7.7 meter. ‘Wat zie je?’,
vraagt Gerben aan Michel. Michel
geeft een gedetailleerde beschrijving
van het rooster en de bouten. Gerben
constateert dat dit exact overeenkomt
met het vorige duikrapport. Hotspot
één is gecontroleerd.

Leuvehaven

Veel stroming

Even later komt Michel weer boven
water en is iedereen enthousiast.
Druipend van het water klimt hij weer
aan boord en wordt geholpen door
Michael en Max. Michel begint, zodra
hij zijn douane-uniform weer aan
heeft, meteen te vertellen over zijn
duik. Gerben laat hem weten dat hij
29 minuten onder water is geweest
en 4.200 liter ademlucht heeft
verbruikt.

Terwijl Michel op zoek gaat naar de
twee andere hotspots, wikkelt de
umbilical zich langzaam van de
haspel. ‘Er is veel stroming onder
water’, meldt hij. Gerben raadt hem
aan om voorzichtig te zijn in het
water en geeft aanwijzingen om de
twee andere hotspots te vinden. Niet
veel later komt Michel deze twee te
controleren plekken tegen en geeft
opnieuw een gedetailleerde beschrij-

Als alle spullen van de duik weer zijn
opgeruimd vaart de douaneboot naar
de wal bij metrostation Leuvehaven.
Daar nemen we afscheid van elkaar.
De zon die de hele dag heeft
geschenen, heeft ons verkleurd.
Gelukkig zijn we niet zeeziek
geworden. Kortom, een middag met
het duikteam in de Rotterdamse
havens was een geslaagd avontuur.

Als iedereen weet wat ze moeten doen
gaat Brent naar het te onderzoeken
schip en de rest naar het achterdek van
de boot. Michael en Max helpen Michel
om in zijn duikerspak te komen. Ze
trekken een kap over zijn hoofd en
Michel doet zijn duikershelm op. Als
laatste koppelen ze de umbilical aan het
duikerspak. Michel is klaar om te
duiken.
Inmiddels staat Brent samen met de
kapitein van het te onderzoeken schip
op de brug van het schip en zwaait naar
beneden ten teken dat het Safe to
dive-document is ondertekend. Alles is
nu klaar om het schip te gaan controleren.
8
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Oproep!
Wat vind jij nou van het traject
Van Werk Naar Werk?
De redactie van Bondig is benieuwd naar de verhalen van
collega’s die door de werkgever zijn aangewezen voor
het Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW-traject): hoe
ervaar je als VWNW-kandidaat de voorbereidende fase?
Heb je een gesprek gehad met je teamleider over de
brief die je had ontvangen? Ben je daar tevreden over?
Hoe is je loopbaanonderzoek verlopen? Wat vind je van
de resultaten? Ga je ermee aan de slag om een plan te
maken of wacht je nog even af totdat je in de verplichte
fase komt? Of heb je wellicht al ander werk gevonden en
hoe bevalt dat? Verwacht je als administratief medewerker op B- of C-niveau ander werk te vinden? En hoe voelt
het om ongevraagd op zoek te (moeten) gaan naar ander
werk nadat je waarschijnlijk tientallen dienstjaren bij de
Belastingdienst hebt gewerkt?
Deze en andere vragen vinden wij de moeite waard om
eens persoonlijk te bespreken en daar de volgende keer
in Bondig (anoniem) verslag van te doen. Want de
spelregels in het Algemeen Rijksambtenarenreglement
(ARAR) vormen alleen maar de theorie. Hoe verloopt dat
zoekproces in de praktijk als je ermee wordt geconfronteerd? Op dit moment heeft de werkgever namelijk pas
ongeveer vijfhonderd collega’s aangewezen, vooral
werkzaam bij Centrale Administratieve Processen (CAP)
of bij Particulieren (P). Echter, het is algemeen bekend
dat de komende jaren in totaal ongeveer vijfduizend
collega’s zullen worden aangewezen. De NCF vindt het
belangrijk om na te gaan hoe de eerste ervaringen met
het VWNW-beleid in de praktijk bij de Belastingdienst
uitpakken. Aan de hand daarvan zal de NCF-vertegenwoordiger in de departementale VWNW-commissie
aandacht vragen om zaken te verbeteren als daarvoor
aanleiding blijkt te zijn.
Deze VWNW-commissie bij het Ministerie van Financiën
moet overigens nog worden ingesteld.

Bart
Lamers
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De monitoring van het VWNW-beleid vindt departementaal plaats en wordt uitgevoerd door een paritair
samengestelde commissie (met leden namens het
bevoegd gezag en leden namens de centrales van
overheidspersoneel).
Gemonitord wordt:
•
het aantal VWNW-kandidaten en hun periode van
VWNW-begeleiding,
•
de plaatsing (waar, hoe snel) van VWNW-kandidaten
in een nieuwe functie,
•
de mate waarin VWNW-kandidaten kiezen voor
verzilvering van hun algemene voorzieningen,
•
de inzet van specifieke voorzieningen.

Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1
Ik wil graag met de speed pedelec naar mijn werk fietsen. Voor
een gewone fiets werk ik te ver van huis, maar met een speed
pedelec moet dit wel lukken. Ik wil daarom een vergoeding
aanvragen via IKAP. Nu lees ik dat alleen trapfietsen en fietsen
met elektrische trapondersteuning voor een vergoeding in
aanmerking komen. Waarom is de speed pedelec uitgesloten?

Antwoord
Met de IKAP-regeling kan je op een fiscaal voordelige manier
geld inzetten om een fiets aan te schaffen. Deze regeling is
afgesproken in de tijd dat een speed pedelec nog niet bestond.
Zodoende is dit tijdens de onderhandelingen over de IKAPregeling niet ter sprake gekomen. Ik heb daarom tijdens de
laatste cao-onderhandelingen voorgesteld om de IKAP-fietsvergoeding uit te breiden met de speed pedelec.
Het antwoord van de rijksonderhandelaar is dat de fiscale
ruimte uit de werkkostenregeling op dit moment volledig
benut wordt. Er is dus geen ruimte om medewerkers nog meer
fiscaal voordeel te geven. Uiteraard is het wel mogelijk om de
fiscale ruimte in zijn totaliteit te bekijken en hier een andere
verdeling in te maken. Vanwege het feit dat we snel tot een
nieuwe cao wilden komen, hebben we hier deze keer niet voor
gekozen.
De fiscale ruimte van de werkkostenregeling wordt op dit
moment benut voor de fietsvergoeding, bedrijfsfitness en
vakbondscontributie. Ik ben van plan op een later moment hier
nog wel op terug te komen door verder te laten uitzoeken of
inderdaad de totale ruimte benut wordt en wat dan de
‘grootverbruikers’ zijn.

Vraag 3
Vraag 2

Tevens worden bij de commissie gemelde knelpunten
gemonitord. De departementale commissies rapporteren
tweemaal per jaar aan het Sectoroverleg Rijk en desgewenst tussentijds. Het format voor de rapportage wordt
door partijen op korte termijn uitgewerkt.
Bron: artikel 49uu Rijksbrede commissie; ARAR (Staatsblad nummer 540, 2013)

Vorige week heb ik de brief thuisgestuurd gekregen met Een
tijd geleden las ik dat jullie bezig zijn met de uitbreiding van
het aantal fitnessscholen, zodat medewerkers gebruik kunnen
maken van de IKAP-regeling om te gaan sporten. Ik heb daar
toentertijd ook een enquête voor ingevuld. Ik heb nog steeds
geen fitnesschool in mijn buurt waar ik via de IKAP-regeling
mag sporten. Ik wil dit wel graag. Hoe staat het hiermee?

Ik wil graag wat vragen over de arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Hierin staat dat je in 2020 kan
kiezen voor een individueel keuzebudget. Wat
gebeurt er als ik geen keuze maak over bijvoorbeeld
mijn vakantiegeld? Wordt dit dan gewoon nog in de
maand mei uitbetaald of aan het einde van het
kalenderjaar, gelijk met de eindejaarsuitkering?

Antwoord
Antwoord
Heb je belangstelling om mee te werken? Neem dan
contact op door naar redactie@ncf.nl een e-mail te
sturen. Een van de redacteuren van Bondig zal dan
contact met je opnemen om een afspraak te maken voor
een kort gesprek/interview op of in de buurt van het
kantoor van jouw voorkeur. Een kort verslag zal je naar
aanleiding van het gesprek voor commentaar worden
gestuurd. Je bijdrage zal, als je dat wilt, anoniem worden
verwerkt. Hopelijk wil jij als VWNW-kandidaat meewerken aan deze oproep. Wij zullen jullie in de volgende
Bondig informeren over de uitkomsten. Alvast bedankt
voor je medewerking!

De dienstleiding van Financiën is bevoegd om meerdere
fitnesscholen aan te wijzen, zodat medewerkers hier op een
fiscaal voordelige manier kunnen sporten. De NCF en de
andere bonden hebben hier al meerdere malen om verzocht.
De dienstleiding wil dit echter alleen bespreken in het kader
van het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden tussen
personeel van het departement Financiën en de Belastingdienst. De dienstleiding wil daarbij ook de groepsfuncties
afschaffen bij de Belastingdienst. Om deze reden verwacht ik
een langdurige discussie, waardoor ik vrees dat het nog lang
zal duren voordat de dienstleiding meerdere fitnesscholen gaat
aanwijzen.
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Per 1 januari 2020 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Dit geldt voor alle medewerkers. Het is dus geen vrijwillige keuze. Het doel van
IKB is dat je meer zelf kan beslissen wanneer
vakantiegeld, eindejaarsuitkering of andere
budgetten worden uitbetaald. In P-Direkt kan je
aangeven hoe je dat wenst. In maandelijkse delen,
per kwartaal, alles aan het eind van het jaar of in
twee delen, zoals nu het geval is. Je kan dus zelf het
uitbetalingsmoment kiezen. In het geval je geen
keuze maakt, wordt het budget in geld aan het
einde van het kalenderjaar automatisch aan je
uitbetaald.

Marianne
Wendt
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Interview

Douaneman Martien Ector al
jaren actief op kunstbeurs TEFAF
Tijdens de wereldfaam genietende The European Fine Art Fair (TEFAF) stellen standhouders
kunst in de breedste zin van het woord tentoon in congrescentrum MECC te Maastricht.
Wél met de intentie om zo veel mogelijk te verkopen.

Bij kunst in de breedste zin van het
woord moet je denken aan bijvoorbeeld moderne én eeuwenoude
schilderijen, antiek, dure juwelen,
werken van Afrikaanse stammen,
moderne en oude sculptuurkunst,
designmeubelen en werken op
papier. Douaneman Martien Ector
(56) is al jaren actief op deze beurs
en vertelt vol passie over zijn
wetenswaardige ervaringen.

Wat is de taak van de Douane
tijdens dit evenement?
'De taak van de Douane bij TEFAF is
ervoor te zorgen dat alle douanegerelateerde zaken correct en snel
afgehandeld worden. Denk aan
kunstwerken van ivoor waarvoor een
CITES-vergunning verplicht is. Of aan
archeologische kunst, waar vergunningen voor nodig zijn om deze te
mogen in- of uitvoeren. Hierbij
spelen onze collegae van het CDIU
(Centrale Dienst voor In- en Uitvoer)
een belangrijke rol, maar ook de
Erfgoedinspectie is een belangrijke
partij met betrekking tot cultuurgoederen.’

Controleert de Douane alle
douaneaangiften bij TEFAF?
‘Je kunt je voorstellen dat de Douane
graag alle douaneaangiften zou
willen controleren, maar het is een
utopie om te denken dat we hier de
mankracht voor hebben. In 2008
kregen wij veel afhandelingsklachten van standhouders, logistiek
dienstverleners en de TEFAF-organisatie, maar ook intern van douaneafdelingen, zoals aangiftebehandeling, fysiek toezicht en
klantbehandeling. Daarop hebben
we een meeting georganiseerd met
alle klantmanagers van de logistiek
dienstverleners uit het hele land.
Hierbij werd besloten dat Douane
Zuid de regie ter hand ging nemen.
In het cluster vrijstellingen waren
een inmiddels gepensioneerde
collega en ik de klantmanagers. De
bedoeling was dat wij tijdens de
vettingdagen (de twee dagen voor
de onofficiële opening waarbij
keurmeesters van over de hele
wereld de tentoongestelde werken
keuren op kwaliteit) alle niet-communautaire goederen (tegenwoordig: niet-Uniegoederen) op zouden
nemen. Het voordeel hiervan is dat
als er iets verkocht zou worden
tijdens de beurs, kopers de goederen
indien gewenst direct mee zouden
kunnen nemen, zonder dat de
Douane deze goederen nog een keer
zou willen zien.’

Single Point of Contact en
preferred logistic suppliers
‘In 2010 startte Douane Eindhoven
het SPoC (Single Point of Contact).
Een gevolg hiervan was dat de M1
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een projectmanager aanwees om
TEFAF op projectbasis te gaan
behandelen. Deze projectmanager
voerde gesprekken met de TEFAForganisatie en de uitkomst daarvan
was, dat de TEFAF-organisatie zich in
het vervolg liet bijstaan door een
ervaren douane-adviseur en dat men
ging werken met zogenaamde
‘preferred logistic suppliers’. Deze
suppliers zouden in de brochures van
de TEFAF opgenomen worden, zodat
de standhouders geïnformeerd
werden over deze logistiek dienstverleners en hun kwaliteit (getoetst
door TEFAF en haar adviseur; niet
door de Douane) met betrekking tot
douanegerelateerde zaken. Om
namens TEFAF als ‘preferred logistic
suppliers’ aangemerkt te kunnen
worden, moest de logistiek dienstverlener onder andere AEO-gecertificeerd zijn en een doorlopende
vergunning Tijdelijke Invoer hebben.
AEO staat voor Authorised Economic
Operator (gecertificeerde marktdeelnemer) en geeft een bepaald
kwaliteitsniveau aan op het gebied
van douanegerelateerde activiteiten,
zoals administratieve vastleggingen
of veiligheidsaspecten. Hierdoor
wordt de integriteit van de goederenstroom beter gewaarborgd.
Frank

Inmiddels werken we al jaren naar
volle tevredenheid met drie ‘preferred logistic suppliers’ die het

Verweij
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klappen van de zweep kennen. Dit
zorgt ervoor dat douanegerelateerde zaken soepel verlopen. Ook door
de inzet van een ervaren medewerker van Fysiek Toezicht (FT) die aan
de voor- en achterkant van TEFAF
alle Plato-opdrachten in Plato
verwerkt en door de inzet van een
paar klantmanagers, hebben we
alles goed in de grip. Plato is het
geautomatiseerde systeem, waarin
alle controleopdrachten voor
daadwerkelijke controles worden
opgenomen om van daaruit richting
de regio’s en FT-medewerkers
uitgezet te worden.’

Mansveld
snapt
het
niet...

Colofon
Hoofdredactie
Chris Regtop
Redactie
Frank Verweij
Peter van Diepen
Carien Scholtmeijer
Gerard Pereboom
Gerrit Mansveld
Bart Lamers
Ad van der Donk
Eindredactie

Heb jij een speciale opleiding
genoten voor het douanewerk
bij TEFAF?
‘Op zich heb ik geen speciale
opleiding genoten om dit werk te
kunnen doen. Bij de reguliere
F-opleiding Douane heb ik wel les
gehad in het vak economische
douaneregelingen (EDR). Daar komt
onder andere Tijdelijke Invoer aan
de orde. Sinds 2003 heb ik als
klantmanager voornamelijk de
klanten met vrijstellingsvergunningen zoals Actieve Veredeling onder
schorsing, Passieve Veredeling,
Behandeling onder Douanetoezicht,
Tijdelijke Invoer en Bijzondere
Bestemming in mijn werkpakket.
Dan leer je vanzelf wel wat er zo’n
beetje allemaal bij die regelingen
kan spelen. Daarnaast ben ik wel de
boekwerken ingedoken om de
VGEM-aspecten en kunstspecifieke
douaneformulieren te bestuderen.
Denk vooral aan vergunningen die
door het CDIU worden afgegeven
voor cultuurgoederen die zonder
vergunning niet het land of de EU
uit mogen. Maar ook aan een
speciaal formulier INF4 voor
niet-Uniegoederen die bijvoorbeeld
uit Frankrijk komen.’

Levert de verkoop van een
kunstvoorwerp veel op voor ’s
Rijksschatkist?
‘Elk jaar worden veel kunstvoorwerpen tijdens TEFAF verkocht. Maar
van de niet-Uniegoederen worden
verkopen vaak pas écht gerealiseerd,
als deze weer terug zijn in bijvoorbeeld New York om van daaruit
daadwerkelijk verkocht te worden.
In 2017 werd er aan niet-Uniegoederen zoveel verkocht, dat er ruim
14
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zeven ton aan omzetbelasting
afgedragen moest worden door de
‘preferred logistic suppliers’. Het
totale bedrag aan invoerrechten van
slechts € 276,- geeft wel aan dat op
de meeste kunstwerken een
invoerrechtpercentage van 0 zit.’

Wat maakt op jou de meeste
indruk op TEFAF?
‘Als je net als ik al tien jaar actief
bent op TEFAF, dan heb je de meest
mooie en rare kunstwerken wel
voorbij zien komen. Dit jaar was er
niet echt een showstopper, maar de
aanwezigheid van een viertal Van
Goghs maakte mij als Brabander
toch wel een beetje trots. Overigens,
Van Goghs tijdelijke woonplaats
(Nuenen) ligt op een steenworp
afstand van mijn woonplaats
Eindhoven. Ik vind de verhalen die
bij sommige kunstvoorwerpen
verteld worden ook erg boeiend.
Sinds 2016 staat bijvoorbeeld
Verdura & Belperron (New York) op
TEFAF met juwelen die gedragen zijn
door beroemdheden, zoals Marlene
Dietrich en Oprah Winfrey.’

Kruisweg in miniatuur
‘Vorig jaar zag ik bij een Argentijnse
standhouder een hutkoffer staan die
uitgevouwen kon worden en dan de
kruisweg van Jezus in miniatuur
toonde. Deze hutkoffer werd een
paar eeuwen geleden gebruikt door
een missionaris die met paard en
wagen door Zuid-Amerika reisde om
de inwoners te bekeren tot het
Rooms-Katholieke geloof. Schitte-

rend, om dat soort verhalen achter
kunstvoorwerpen te horen.’

Paul Heijne
Willem van Duijn

Eerst ging ik mij eens afvragen wat vergaderen eigenlijk
is. Het woord vindt zijn oorsprong in het woord vergaren, of verzamelen. Het duidt op het bijeenbrengen of
bijeenkomen van gelijksoortige personen (zie hier mijn
eerdere punt). Je kan dan gaan overleggen, verenigen,
beraadslagen, confereren… Het liefst zou dit in de vorm
van een gremium moeten gebeuren, maar dat is alleen
weggelegd voor de allergrootsten.

Vertel eens een paar leuke
anekdotes
‘De eerste twee jaar werd TEFAF
geconfronteerd met diefstal van
dure juwelen. Dan krijg je altijd wel
vragen van collegae hoe de sieraden
staan om de hals van mijn vrouw.
Maar ook een voor de kunst minder
leuke anekdote van een paar jaar
geleden is het vermelden waard.
Tijdens de vettingdagen werd door
een van de keurmeesters een
Grieks-Romeinse urn van een sokkel
gestoten. De waarde was nog te
overkomen (US$ 25.000) maar de urn
lag letterlijk in gruzelementen op de
grond en was niet meer reparabel.
Een kunststuk van ruim tweeduizend
jaar oud is door een kleine onachtzaamheid voor altijd verloren
gegaan. In- en intriest, maar helaas
niet meer terug te draaien.’

Ben je er volgend jaar weer bij
in Maastricht?
‘Bij leven en welzijn en als ik geen
jackpot win bij de Staatsloterij, ben
ik volgend jaar weer gewoon
present om TEFAF 2019 douanetechnisch tot een goed einde te brengen.
Ik ben dan wél benieuwd hoe de
Brexit uitpakt voor de Engelse
standhouders. Deze exposeren zowel
Uniegoederen als niet-Uniegoederen. Vooral hoe de Brexit met de
Uniegoederen omgaat zal weleens
een heel interessant aandachtspunt
kunnen worden.’

De vergadering als glijmiddel?
Er komt een nieuwe doorstroomregeling. Deze doorstroom zal snel, zorgvuldig en transparant gebeuren.
Voldoe je aan de eisen dan stroom je door. Zo eenvoudig
is het. Waarom je dan niet eerder bent doorgestroomd
bleef mij na lezing van het stuk ‘Nieuwe doorstroomregeling’ op intranet.belastingdienst.nl (publicatiedatum
26-7-2018) onduidelijk.
Maar wat nu als je daar niet aan voldoet en toch wil
doorstromen? Geen nood, volgens mij.
Je moet gaan vergaderen, het perfecte glijmiddel. Het
schijnt zo te zijn dat als je veel vergadert met mensen op
een hoger werk- en denkniveau dan waar je zelf over
beschikt (gemeten naar het functieniveau waarvoor je
betaald wordt), je er rechten aan kan ontlenen door te
stellen dat je wel heel veel overlegt met voornoemde
personen en eigenlijk dan ook wel gelijkelijk beloond
zou willen worden. Of het waar is weet ik niet (waarschijnlijk is dit niet zo transparant gebeurd) maar het is
voor mij een strohalm om me aan vast te grijpen.
Ik heb het idee dat alle personen waar ik tegenop kijk,
omdat zij een hogere functie hebben dan ik, veel
vergaderen. Laatst kwam er een projectleider naar mij
toe met het verzoek of ik de controle wilde instellen,
omdat hij op dezelfde dag twee heel belangrijke
vergaderingen had die hij onmogelijk kon afzeggen.
Mijn belangstelling was gewekt. Vergaderen wordt
toch als een groter goed gezien dan het instellen van
een controle.
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Waarover moet je allemaal vergaderen?
Om tot onderwerpen te komen ging ik eens kijken naar
de Samenvatting Belastingdienst. Die kan je raadplegen
als je MZ- of kaderlid bent van de NCF. Hier staan allerlei
stukken op van vergaderingen en bijeenkomsten.
Ik kon zo de Management Update 86 lezen en dan
verbaas ik me weer dat ik de Management Update 85
juist niet kan lezen en de 84 wel. Ik vermoed dan dat ik
niet mag weten wat er in de 85 staat.
Ik moet dan weer denken aan onze oud-staatssecretaris
Eric Wiebes. Hij heeft in zijn begintijd eens vijf weken
zitten vergaderen met de top van de Belastingdienst en
kreeg niet alle antwoorden omdat hij niet de juiste
vragen stelde. Zoiets zou mij ook kunnen gebeuren.
Nu ik mij enigszins verdiept heb in de theorie, moet ik
het maar eens in de praktijk gaan toepassen.
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En daar zit nu net mijn probleem: ik hou niet van
vergaderen.
Ik kan er niet tegen. Vaak wordt er voor de zoveelste
keer een wiel uitgevonden en de rest kan mij ook per
e-mail verteld worden.
Ik kan daar slecht tegen en om mezelf in bescherming te
nemen heb ik me voorgenomen nooit meer te vergaderen. Of dit houdbaar is weet ik niet, want soms schijnt je
aanwezigheid bij een vergadering verplicht te zijn.
Wellicht dat dit op te lossen is door een toeslag toe te
kennen voor het bijwonen van een vergadering, want
dan stroom ik in ieder geval financieel gezien een beetje
door.
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Wij hebben iets

tofs voor jou
en voor jouw collega’s die ook jonger dan 30 jaar zijn.

Het NCF-lidmaatschap kost je tot
het moment dat je 30 jaar wordt
maar 0,01 euro per maand!
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