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In deze Bondig
Dienstongeval hetzelfde als een
beroepsincident?
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Vaak wordt gedacht dat dit twee verschillende
termen zijn waarmee hetzelfde wordt
bedoeld. Dat misverstand wil ik in deze Bondig
uit de wereld helpen.

Toekomstscenario’s NCF:
nieuwe kansen?
Eind november kwamen in De Burcht in
Amsterdam ruim dertig kaderleden bij
elkaar ter afsluiting van het scenario
ontwikkeltraject.

Victor Peters:
‘zen’ door zijn fotocamera
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'Mijn hobby richt zich voornamelijk op het
digitaal fotograferen van artiesten zoals Deep
Purple, Joe Satriani, Sons of Apollo, The
Aristocrats, Hans Zimmer en Steven Wilson.'
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Van risicoprofiel tot controleopdracht

Het DLTC werd altijd genoemd in verband met
de controleopdrachten die de medewerkers
van de Douane in het hele land ontvangen en
uitvoeren. Hoog tijd om eens naar DLTC in
Rotterdam af te reizen.
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Grondslag
De bond is onafhankelijk, zonder
binding met een bepaalde geestelijke
stroming of politieke partij, onder
volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of
politieke overtuiging van de leden.
De bond streeft genderneutraliteit na.
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Van de voorzitter

De balans
Vaak maak je aan het einde van het jaar de balans op.
Zo kwam bij mij een aantal zaken naar voren.

Fantastisch, allerlei collega’s maken
promotie op hun werk en gaan van B
naar C of een andere verschuiving.
Wel vreemd dat dit nu gebeurt als
onze werkgever hoge nood heeft en
niet al een aantal jaren eerder als
dezelfde mensen aangeven te willen
doorgroeien. Er waren geen
kandidaten meer voor naast hogere
functiegroepen, was toen de
WG-tendens!
HRM, of liever gezegd P&O, is niet
meer van de mensen maar van de
organisatie. In het verleden waren
de mensen van P&O altijd bereidwillig om mee te denken en te helpen
bij het invullen van een Functie
Informatie Formulier (FIF) om te
kijken of je iets deed waarvoor de
beloning gewoon te laag was.
Tegenwoordig is HRM van de
organisatie en niet van de mensen.
Jammer dat deze sociale breuk
wordt opgelegd, ik denk ook dat
veel ‘P-mensen’ ons gaan missen.
In control zijn is belangrijk en de
cijfers van de checks en balances
ook. Mijn gevoel is dat mijn collega’s
ook steeds meer worden gezien als
nummers op een rij. Menig ‘ouder-

wetse’ teamleider doet zijn of haar
best voor de collega’s, maar steeds
meer van die teamleiders en (plv)
directeuren zie ik afhaken.

een soort van zachte ontkenning.
Toenemende (soms ontoelaatbare)
werkdruk die langdurig aanhoudt,
afdelingen met een standaard
bezetting van vier gerund door één,

Lachen, gieren, brullen en een beetje
lawaai op de gang, ach een potje
kaarten met de collega’s tijdens de
lunch.
Flex, Flex, Flex en het contact
verwatert al snel. Thuiswerken mag
al tijden maar wordt niet gefaciliteerd… want dat kost geld.
Minder gebouwen, meer mensen in
een pand, zo vroeg mogelijk
beginnen voor een plek om bij
iemand te kunnen zitten waar je het
gezellig mee kunt hebben, parkeren
is vaak een crime en OV biedt vaak
geen oplossing.
Op de fiets is ideaal, maar niet voor
iedereen te doen.

dat kan niet goed gaan, toch?
Veel ideeën van veel mensen zijn
opgehaald door de dienst… alleen
de topstructuur is (bijna?) af.

En toch… en toch ben ik trots, trots
op mijn collega’s die altijd de klus
weer klaren en alles oplossen.
Omdat het niet anders kan en dan
maar moet, voor de BV Nederland.
Een beetje ongerust ben ik ook wel,
het hoogste ziekteverzuim en geen
reactie van de dienstleiding maar

Ach, had ik maar gewoon een hoofd
van dienst in een gebouw, die
luisterde naar zijn mensen met
empathie. Soms met harde hand,
maar altijd als mens.
Trots ben ik, trots op mijn collega’s…
trots op jullie dus!
Bovenal wens ik jullie met jullie
dierbaren een fijne kerst en een
gezond, gelukkig en voorspoedig
2019!

Met een warme groet,
jullie voorzitter,

Albert van der
Smissen

Albert

Mededeling
Omdat ook het NCF-bestuur niet ontkomt aan de gevolgen van Switch lopen twee leden stage binnen
het NCF bestuur. Het zijn Elisabeth Stroet en Karim Houfaty.
In 2019 komen we hier (uitgebreid) op terug.
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Uit de praktijk

Dienstongeval hetzelfde
als een beroepsincident?
Binnen het ambtenarenrecht kennen we de termen dienstongeval en beroepsincident. Vaak
wordt gedacht dat dit twee verschillende termen zijn waarmee hetzelfde wordt bedoeld.
Dat misverstand wil ik in deze Bondig uit de wereld helpen. Wanneer is er sprake van een
dienstongeval en wanneer van een beroepsincident?

Casus
De Centrale Raad van Beroep behandelde dit jaar een
interessante casus waarin het onderscheid tussen een
dienstongeval en beroepsincident nog eens aan de orde
kwam. Het betrof een ambtenaar die voor zijn opleiding
de training ‘Elementaire Zelfverdediging’ moest volgen.
Na het afronden van zijn opleiding ging hij die functie
uitoefenen. Pas daarna stelde de ambtenaar gedurende
de training een schouderblessure te hebben opgelopen.
Hij verzocht het ongeval, en de daardoor opgelopen
schouderblessure, aan te merken als dienstongeval. Zijn
werkgever weigerde dit omdat de medisch adviseur
twijfelde aan de medische causaliteit.

Definities
Een dienstongeval is een ongeval dat in overwegende
mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de
ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de
bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten
worden verricht. Een dienstongeval is niet aan haar/zijn
schuld of onvoorzichtigheid te wijten. Om te kunnen
spreken van een dienstongeval moet er sprake zijn van
een verband tussen de uitoefening van de functie en het
ongeval (juridische causaliteit) en de ontstane medische
klachten moeten het gevolg zijn van de omstandigheden
waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht
(medische causaliteit). Een dienstongeval kan ook buiten
de uitoefening van de werkzaamheden plaatsvinden,
bijvoorbeeld tijdens pauzes of het betreden van het
gebouw waar je werkt.
Een beroepsincident is een dienstongeval of
beroepsziekte voortvloeiend uit een gevaarzettende
situatie die rechtstreeks verband houdt met de
uitvoering van de taak waaraan de ambtenaar zich
vanwege haar/zijn specifieke functie niet kan onttrekken.
Je moet daarbij denken aan dienstongevallen en
beroepsziekten die zich voordoen bij het uitoefenen van
functies in een bij aanvang al bijzonder gevaarlijke,
risicovolle omgeving waar de ambtenaar
noodgedwongen aan wordt blootgesteld. Bijvoorbeeld
mishandeling van een gevangenisbewaarder door een
gevangene. Een beroepsincident is dus eigenlijk een
specifieke vorm van dienstongeval of beroepsziekte.

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel

4

Zowel de rechtbank als de Centrale Raad oordeelde dat er
sprake was van een dienstongeval, omdat het tot de
opgedragen werkzaamheden van de ambtenaar behoorde
om een training te volgen waarvan aannemelijk werd
geacht dat dit een verhoogd risico op ongevallen inhield.
Wat betreft de medische causaliteit gingen de rechtbank
en de Raad ervan uit dat er geen aanknopingspunten
waren om te veronderstellen dat de schouderklachten zich
ook zonder het ongeval op korte termijn zouden hebben
gemanifesteerd. Er was echter geen sprake van een
beroepsincident. De training bracht wel een verhoogd
risico op ongevallen met zich mee, maar de ambtenaar
werd in de trainingsruimte niet noodgedwongen
blootgesteld aan een bijzonder gevaarlijke omgeving.

Onderscheid van belang?
Het onderscheid tussen een dienstongeval en een
beroepsincident is van belang omdat de
schadevergoedingsplicht van jullie werkgever afhankelijk
is van de kwalificatie van het ongeval. Bij het
beroepsincident krijgt de ambtenaar de volledige schade
die hij leidt als gevolg van het beroepsincident vergoed.
Bij een dienstongeval of beroepsziekte moet de
ambtenaar om haar/zijn schade vergoed te krijgen een
apart verzoek indienen. Vervolgens moet de schade
worden vastgesteld en begroot. Dat kan leiden tot een
minder volledige schadevergoeding en meer discussie over
de omvang en de hoogte van de schadevergoeding.

Let op
Is jou een dienstongeval overkomen? Dan kun je op grond
van artikel 38a ARAR vragen dit gelijk te stellen met een
beroepsincident. Daarmee krijg je geen recht op volledige
schadevergoeding, maar kun je wel aanspraak maken op
een aantal vergoedingen en compensaties.

Peert jes herse nspinse ls
Het kerstdiner
In het park loop ik stevig door. Het is
frisjes en aan kou heb ik een hekel.
Op enig moment – er is geen
tegenligger – passeer ik een oudere
dame met korte beentjes. Haar hond,
ook al geen hardloper van nature –
het is een teckel – heeft een
identieke snelheid. Ik vertraag de
inhaalmanoeuvre als ze zegt: ‘Mijn
hond heet Jacob.’ Een pretentieuze
naam voor een hond. ‘Vernoemd
naar mijn man zaliger’, vervolgt ze.
Het is een beklemmende opmerking.
Ze heeft een treurig gezicht waarin
diepe groeven kriskras door elkaar
heen lopen. ‘Zelfmoord van de een
op de andere dag. Hij is er zomaar
tussenuit gepiept. Zelfs geen briefje
heeft hij achtergelaten.’ Met de
donkere dagen in het vooruitzicht
schuren de woorden pijnlijk langs
mijn kerstgedachten. We lopen even
zwijgend verder. De teckel wil soms
even vrolijk uitbreken, maar zijn
baasje trekt hem hardhandig terug.
Het hondje piept pijnlijk en loopt
daarna gelaten naast zijn baasje. Hij
heeft het niet gemakkelijk. ‘Straks
met de kerst mis ik Jacob nog het
meest’, zegt ze. ‘Dan komen de
kinderen eten. Iedereen is dan
vrolijk, maar ik moet alles alleen
doen. Boodschappen doen, koken,
tafeldekken, afruimen, afwassen,
echt alles.’ Ze haalt even diep adem.
‘Jacob deed die dingen altijd, maar
ja, die is er niet meer.’ Haar stem
heeft een gesmoorde klank. ‘Nee,
kerstfeest vieren is niet leuk meer.’ In
de kilte van het sombere weer
klinken de woorden hol en
onpersoonlijk. De teckel doet weer
een uitbraakpoging. ‘Kom hier,
kreng!’ roept het vrouwtje schril. ‘En
weet je, die kinderen van mij die zijn
echt lui. Ze doen helemaal niets. Ze
ploffen op de bank, vragen om wat
te drinken en kletsen gezellig over
van alles en nog wat. Maar iets
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doen? Ho maar…’ Geduldig blijf ik
luisteren. Een vorm van zelfkastijding.
Langzaam maar zeker begin ik begrip
te krijgen voor de weg die vader
Jacob heeft gekozen. Ze vervolgt:
‘… en weet je wat ze ook gaan
vragen?’ Ik zeg niets, maar luister.
‘Dan gaan ze vragen wat we eten!
“Kip”, zeg ik zoals altijd. En ik weet al
wat ze gaan antwoorden. “Alweer?”,
zeggen ze dan… “Dat eten we elke
keer!” Verwende krengen zijn het.’ Ze
rukt nog maar eens aan de hondenriem. ‘Jacob deed aan het einde van
zijn leven een beetje raar. Als ik
vroeger zei dat de ramen vies waren
dan stond hij gelijk op en begon te
zemen. Maar daar hield hij ineens

mee op. Weet je wat hij laatst
antwoordde toen ik vond dat de vloer
vies was?’
Ze wacht niet op mijn antwoord, maar
vervolgt, ‘Hij zei: “Dat vind ik ook.”
Dan moet je gaan stofzuigen, zei ik.
En hij reageerde met de woorden:
“Doe het zelf.” Dat was raar, vindt u
niet?’ ‘Jacob heeft nu rust’, wil ik
zeggen, maar ze wacht mijn antwoord
niet meer af. Ze draait zich om en
loopt terug. Hondje Jacob kijkt nog
een keer achterom. In zijn oogjes
bespeur ik een zelfmoordgedachte.
Maar dat kan geloof ik niet bij een
hond.
Prettige feestdagen en houdt u
rekening met al diegenen die u lief zijn.

Peertje
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Bijeenkomst AC Rijksvakbonden in De Burcht

Toekomstscenario’s NCF:
nieuwe kansen?
Tegenover dierentuin Artis in Amsterdam ligt de Henri Polaklaan waar het monumentale pand
‘De Burcht’ staat, waarin sinds 2011 het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging is
gehuisvest. Eind november kwamen daar ruim dertig kaderleden bij elkaar ter afsluiting van
het scenario ontwikkeltraject dat de vier AC Rijksvakbonden waaronder de NCF, begin dit jaar
waren begonnen.

Directe aanleiding was het gegroeide
inzicht, dat de ledenaantallen door
vergrijzing en pensionering de
komende tijd sterk zullen dalen, tenzij
er genoeg aanwas is van nieuwe,
jonge leden. Dat laatste is echter
helemaal niet vanzelfsprekend: ook
de gemiddelde leeftijd bij de NCF is
immers sinds 2011 juist verder
gestegen, van 50 naar 53 jaar! En al
jarenlang is de dalende trend in
ledentallen goed te zien bij de grote
vakcentrales FNV, CNV en CMHF; wat
betekent dat in het algemeen voor de
machtsbalans met de werkgevers? En
wat zou dat bij het Rijk kunnen
betekenen voor nieuwe cao-onderhandelingen en voor het departementaal georganiseerd overleg?

Hoe zal de Rijksoverheid zich
naar 2025 verder ontwikkelen?
Jan Nekkers van Bureau Future
Consult heeft in 2018 een drietal
workshops begeleid bij AC Rijksvakbonden. Daarin hebben de deelne-

Bart
Lamers
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mende kaderleden van de NCF,
JUVOX, VPW en VPCS eerst samen
systematisch verkend wat de
grootste onzekerheden zijn die de
toekomstige ontwikkeling van het
Rijk 2025 bepalen. Op deze manier
zijn vier scenario’s 2025 ontwikkeld al
naar gelang de mate van flexibilisering van loopbaan/werkplek en de
mate van individualisering van de
arbeidsvoorwaarden. Er zijn hier vier
filmpjes over gemaakt: ’vast en
zeker’, ‘flexibele zekerheid’, ‘samen
maar alleen’ en ‘flex flex flex’.
Bij de bijeenkomst in De Burcht stond
vervolgens de vraag centraal ‘stel dat
dit scenario werkelijkheid wordt, wat
betekent dat voor de positie van AC
Rijksvakbonden?’. Voorafgaand
legde ‘vakbondsprofessor’ Paul de
Beer nog eens de precaire situatie uit
van de vakbeweging op dit moment,
zoals hij dat onlangs al vaker in de
media heeft gedaan. Niks doen is
volgens hem geen optie meer en
‘radicale verandering’ is geboden als

de vakbeweging nieuw toekomstperspectief wil krijgen.
De deelnemers hebben daarna in
vier subgroepen de gevolgen van
ieder scenario op een rijtje gezet en
plenair besproken. Het ging daarbij
nadrukkelijk om een uitwisseling,
niet om al één of ander besluit te
nemen! Alle aanwezigen zijn zich
die middag wel sterker bewust
geworden van de geleidelijke
verzwakking van de vakbeweging.
Hierbij geldt ook dat voor de
publieke sector de precieze
gevolgen van de invoering van de
Wet nieuwe rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 2020 voor de rol en
positie van de Rijksvakbonden nog
tamelijk onduidelijk en onzeker zijn.
Wat is wijsheid: verder blijven
afwachten of strategische keuzen
voorbereiden om als NCF sterker
jullie belangen te kunnen behartigen op lange termijn? We beloven
hierbij snel in 2019 bij jullie hierop
terug te komen.

Het Ambtenarencentrum (AC) is de categoriale, onafhankelijke vakcentrale waarbij ongeveer 55.000 leden zijn
aangesloten. De samenwerkende groep AC Rijksvakbonden bestaat uit de NCF, Justitievakbond JUVOX, VPW
(RWS) en VCPS (geprivatiseerde bedrijven), samen ongeveer 10.500 leden van wie bijna de helft bij NCF. Bij het AC
zijn verder vakorganisaties aangesloten in sectoren zoals gemeenten, onderwijs, zorg, politie en defensie. Het AC
is vertegenwoordigd in de Pensioenkamer en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Landelijk is de
organisatiegraad in de afgelopen 30 jaar gedaald van 33% naar 16%, bij het Rijk is dat nog ongeveer 20%. FNV
heeft nog maar ongeveer een miljoen leden, CNV 0,25 miljoen en VCP/CMHF 0,15 miljoen. Sinds de eeuwwisseling
krimpen en vergrijzen zoals bekend, de drie grote vakcentrales steeds meer. De ontwikkeling van het ledenaantal
van het AC is weliswaar veel stabieler, maar vergrijzen doet het AC evengoed. Bovendien is het AC in absolute
aantallen veel kleiner dan de landelijke vakcentrales.

Wat merk je nu van de NCF in je
eigen omgeving?
Als we de vraag onder ogen komen
naar de houdbaarheid van onze
vakbond op lange termijn, dan
kunnen we natuurlijk zeggen dat
het voorlopig nog niet zo’n vaart zal
lopen. Met ongeveer 6.000 leden is
de NCF namelijk de grootste van de
vier AC Rijksvakbonden met een
vergrijsd, maar nog stabiel ledental.
Echter, de andere drie bonden in het
georganiseerd overleg (GO) krimpen
al jarenlang. Praktisch betekent dat
dat van elke tien rijksambtenaren er
nu maar twee lid zijn van een
vakbond. En hoe minder dat wordt,
des te meer zal de rijkswerkgever
zich afvragen in hoeverre hij nou
nog echt rekening moet houden
met de opvattingen van de vakorganisaties in het GO. En welk verschil
maken die 6.000 NCF-leden dan nog
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in die grotere context? Mogelijk heb
je ook zelf als lid, kaderlid of
medezeggenschapper in je directe
werkomgeving al gemerkt hoe
moeizaam de laatste jaren resultaten konden worden geboekt ten
gunste van de werknemers. Is voor

grote groepen rijksambtenaren
wellicht sprake van een sluipend,
geleidelijk en onomkeerbaar proces
ten nadele van baanzekerheid,
arbeidsvoorwaarden en werkplezier?
Wat is dan wijsheid: afwachten of
kiezen?
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De Rijksoverheid wordt uitgedaagd!
Lukt het ons om arbeidsbeperkten een
fatsoenlijke baan te geven?
Niet alleen omdat een wet dit oplegt, maar
ook omdat we daartoe moreel verplicht zijn?
Ga na. Je komt op een feestje waar iemand je nog niet kent. Je raakt aan de praat en al snel volgt de
vraag: ‘Wat doe je voor werk?’. Het niet hebben van werk leidt al snel tot een ongemakkelijke ‘oh’.
Wie je bent wordt nu eenmaal mede bepaald door je professionele identiteit.
Je bent je werk en wie geen werk heeft, die telt niet echt mee.

In 2013 hebben we landelijk bepaald dat werk voor

banenafspraak niet heeft gehaald. Geen 10.000

iedereen mogelijk moet zijn. Zo nodig met aanpassingen op de werkplek of extra begeleiding. Er kwam
de Wet Banenafspraak, een wet die zoveel mogelijk
arbeidsbeperkten aan een betaalde baan moet
helpen. Zo zouden er begin 2026 in totaal 125.000
extra banen gerealiseerd worden voor arbeidsbeperkten; 100.000 banen in de marktsector en 25.000
in de overheidssector.

banen eind 2017 maar slechts 6.500 banen.
Vervolgens luidde dit najaar een krantenkop ‘Er is
een einde gemaakt aan het onderscheid tussen
overheid en bedrijfsleven bij de afspraak om 125.000
banen te creëren voor arbeidsbeperkten. Tot grote
tevredenheid van overheidswerkgevers!’.
Zeker, het onderscheid tussen bedrijfsleven en
overheidssector leverde veel 'gedoe' op, net als
creatieve constructies. De concurrentie over aantallen
is nu weg. Maar de gezamenlijke inspanning blijft pal
overeind staan.

En lukte dat?
Hmmm. Bij het bedrijfsleven wel. Maar het Rijk blijft
achter in het realiseren van de aantallen. Zo bleek
afgelopen zomer dat de overheid (net als in 2016) de

De Rijksoverheid wordt uitgedaagd!
Nederland wordt een ‘participatie-samenleving’
genoemd. Hierin past geen groeiende kloof tussen
‘haves and don’t haves’. Hierin past collegialiteit,
solidariteit en kansen geven. Zeker in deze gunstige
economische tijden is er voldoende speelruimte om
een extra stapje te zetten en kunnen overheidswerkgevers zelfs een voorbeeldfunctie vervullen.
Ja, het kost nu eenmaal moeite om banen en
werkomgeving passend te maken voor mensen met
een arbeidsbeperking.
Ja, het kost moeite om arbeidsbeperkten duurzaam
te laten integreren in het arbeidsproces.
En ja, het kost moeite om te kijken naar toekomstige
loopbaankansen.
Druk op de ketel houden is niet nodig omdat de wet
het oplegt, maar omdat we daartoe moreel verplicht
zijn. Gezamenlijk. Desnoods wordt de vakbond
gezien als de irritante, immer zoemende muskiet
richting werkgever. Want: ‘If you think you are too
small to make a difference, try sleeping with a
mosquito.’

Angelique
Kansouh
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Mansveld
snapt
het
niet...
Verplicht vrijwillig?
Is de vrijwillige ouderbijdrage op
school verplicht? Het zou niet
kunnen, want de woorden ‘vrijwillig’
en ‘verplicht’ spreken elkaar tegen,
en toch betaalt iedereen hem. Maar
niet getreurd, er zijn ook genoeg
mensen die verplicht vrijwilligerswerk doen.
Wat is eigenlijk verplicht? Ben ik
verplicht om voor mijn baas te
werken? Ook als ik dat vrijwillig thuis
doe? Ik werk ook weleens thuis en
doe dat vrijwillig. De reden waarom
ik dat doe is dat ik op kantoor geen
mogelijkheid zie om rustig te
werken.
Ik lever dan Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werk (TPAW).
Daarnaast werk ik voor de Rijksoverheid en binnen deze organisatie
wordt het steeds meer gemeengoed
om efficiënter, effectiever, duurzamer, aantrekkelijker en goedkoper te
gaan werken. Kortom, Het Nieuwe
Werken (HNW).
Ik ga helemaal met de tijd mee en
dat allemaal vrijwillig.
Werk je vrijwillig thuis, dan kunnen
er verplichte gevolgen zijn voor je
reiskostenvergoeding. De reiskosten
worden dan niet gemaakt en de
hoogte van je vergoeding is afhankelijk van het aantal dagen dat je reist.
(Bron: Belastingdienst)
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Niet meer dan logisch. Maak je geen
kosten, dan heb je ook geen recht op
een vergoeding.
Ik keek dan ook niet raar op dat je
bij de Rijksoverheid een vergoeding
kan krijgen voor kosten die je maakt
voor het thuiswerken.
Je maakt kosten thuis en hebt dus
recht op een vergoeding. Het is
mogelijk om voor één dag thuiswerken per week € 17,50 per maand te
ontvangen. (Bron: Rijksoverheid)
P-Direkt heeft het zelfs over een
vergoeding van € 78,66 bruto per
maand.
TPAW is onderdeel van Het Nieuwe
Werken. Het Directieteam Belastingdienst (DT BD) vindt dat er geen
verschillen zijn tussen het belastingdienstbeleid en het rijksbrede
beleid. Wel moet er nog een
concretiseringsslag komen.
Een van de uitkomsten van deze
concretiseringsslag is blijkbaar dat je
in het kader van HNW in de gelegenheid wordt gesteld om één of
meerdere dagen thuis te werken,
waarbij je dan weliswaar niet
telewerkt, want telewerkovereenkomsten hebben het blijkbaar over
een verplichte thuiswerkdag en daar
wil men niet aan.
Dit roept de vraag op wat telewerken eigenlijk is.
Volgens P-Direkt (Rijksoverheid) is
telewerk thuiswerk dat mogelijk

wordt gemaakt door telecommunicatieverbindingen met de buitenwereld, zoals een internetverbinding.
Het is dus een vorm van thuiswerken. Ik stel me zo voor dat je bij
thuiswerken voor de Belastingdienst
internet maar uit moet zetten.
Ik snap het echt niet meer, terwijl ik
nog wel zo flexibel ben. Straks moet
ik verplicht omgaan met AGH
(Activiteit Gericht Huisvesten). Ik zal
mij dan ook weer vrijwillig flexibel
opstellen en daar ik voltijdsmedewerker ben en in de controle zit, zal
dat niet meevallen met 0,4 werkplek
per formatieplaats.
Ik zou dan ook graag van iemand
horen, wat nu de bezwaren zijn
tegen het vergoeden van telewerken/thuiswerken.
Ik denk dat ik ook namens de
deurwaarders spreek, want die
worden al helemaal niet meer
geacht op kantoor te verschijnen. Zij
hebben namelijk een gigantische
printer van rijkswege op hun tele-/
thuiswerkplek ontvangen. Die werkt
blijkbaar op zonne-energie of de
printer is onzichtbaar, want een
vergoeding voor de kosten van de
elektra en de inrichting van de
kantoorruimte thuis hebben de
deurwaarders nog nooit mogen
ontvangen. Ik denk dan ook dat zij
hun energierekening vrijwillig
betalen. Net als de ouderbijdrage.
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Victor Peters:
‘zen’ door zijn fotocamera
Nederland heeft diverse wereldberoemde fotografen voortgebracht. Wie kent bijvoorbeeld
Anton Corbijn en Paul Huf niet. Huf werd jarenlang beschouwd als hét boegbeeld van de
Nederlandse kwaliteitsfotografie. Zijn specialisme was het fotograferen van zowel
geënsceneerde studiobeelden, glamourportretten (koningin Juliana en prins Bernhard),
reclamecampagnes (Grolsch: vakmanschap is meesterschap) als glossy modereportages.
Corbijn is internationaal bekend
geworden door zijn indrukwekkende
fotoreportages van onder andere
rockmusici en andere artiesten. Ook
heeft hij vinylplatenhoezen ‘geschoten’ en ontworpen voor diverse
popbands, zoals het Ierse U2 (The
Joshua Tree en Achtung Baby).
Nederland kent – naast beroepsfotografen – veel gepassioneerde
mensen die louter hobbymatig met
hun fotoapparatuur in de weer zijn.
Onze 55-jarige in Nijmegen wonende collega Victor Peters (applicatieontwikkelaar bij Belastingdienst/STS,
kantoor Apeldoorn) is zo’n persoon.
Hij heeft zich gespecialiseerd in
concert- en muziekfotografie. Op
zijn visitekaartje presenteert hij zich
trots als Freelance Photographer.

Popgroepen in beeld
Welke popgroepen heb jij reeds voor
jouw lens gehad en waar zijn jouw
foto’s te bewonderen?
Victor vertelt: ‘Mijn hobby richt zich
voornamelijk op het digitaal fotograferen van popgroepen en -muzikanten, zoals Deep Purple, Joe Satriani,

Frank
Verweij
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Sons of Apollo, The Aristocrats, Hans
Zimmer en Steven Wilson. Ook
Nederlandse bands komen bij mij in
beeld. Zo heb ik met mijn Nikon
digitale spiegelreflexcamera
concerten vastgelegd van onder
andere Doe Maar, Guus Meeuwis,
Marco Borsato, Epica, Jan Akkerman,
Blaudzun en Racoon. Ook vind ik het
leuk om bandleden backstage te
ontmoeten en om een portret- of
groepsfoto van hen te maken als ze
weer eens concertzaal Doornroosje
in Nijmegen aandoen.
In beginsel zet ik alle foto's die ik op
eigen gelegenheid maak in albums
op mijn persoonlijke of 'zakelijke'
Facebookpagina. De foto's die ik
voor concertzaal Doornroosje in
Nijmegen maak worden op hun website doornroosje.nl gepubliceerd. Op
Facebook plaats ik dan een link naar
het album op hun site. Een enkele
foto uit de series die ik schiet zet ik
op mijn eigen website: www.
VictorPeters.nl. Ook kan je mijn
foto’s terugvinden op zwaremetalen.com, catchingmusic.nl en
ugenda.nl.’

Op passie zit (bijna) geen rem
Wat je dikwijls ziet is dat – vooral bij
mannen – een hobby behoorlijk uit
de hand kan lopen qua kosten én
tijdsbesteding. Persoonlijke relaties
kunnen daardoor onder onhoudbare
druk komen te staan. Is dat herkenbaar in huize Peters? ‘
Er is voor mij een aantal redenen
waardoor ik me niet verlies in deze
hobby. In de eerste plaats ben ik zelf
ook wel van maat en redelijkheid. Ik
heb nog andere hobby's waaraan ik
graag tijd besteed. Daarnaast zie ik
het niet zitten om meerdere
avonden in de week en/of in het
weekend van huis te zijn om foto's te
maken. Of om de avonden die ik wél
thuis ben achter de computer door
te moeten brengen om de foto's te
bewerken. Dit alles zonder vergoeding van gemaakte on- of reiskosten,
want er wordt niet of nauwelijks
betaald voor concertfoto's. Daarnaast mag je meestal alleen de
eerste drie liedjes fotograferen en
als je geluk hebt mag je daarna het
concert verder afkijken nadat je de
apparatuur hebt opgeborgen of
afgegeven bij de garderobe.

Vanwege de afstand en reistijd ben ik
vaak pas rond of (ver) na middernacht
thuis. Een concert op een doordeweekse avond is dan slecht te
combineren met m'n fulltime baan,
waarvoor ik de volgende ochtend
weer vroeg op moet. Al die kosten en
moeite (en gemis aan slaap) moeten
wat mij betreft dan wel opwegen
tegen de voordelen, namelijk het
bijwonen en mogen fotograferen van
een artiest die ik erg bewonder.
Dit speelt overigens niet bij het
fotograferen bij mijn 'thuispodium'
Doornroosje in Nijmegen. De reistijd
en onkosten zijn verwaarloosbaar,
waardoor ik redelijk op tijd thuis ben.
Bovendien ben ik niet de enige
fotograaf daar en sta ik gemiddeld
maar twee tot drie, en in een heel
drukke maand soms vier of vijf, keer
per maand te fotograferen.
Sinds ik me serieus met concertfotografie bezig ben gaan houden, heb ik
behoorlijk geïnvesteerd in professionele foto-apparatuur. Deze koop ik
meestal gebruikt, bij een van de
bedrijven die zijn gespecialiseerd in
de aan- en verkoop van gebruikte
foto-apparatuur, maar ook een
enkele keer van een particulier. Soms
ruil ik daarbij m'n oude camera of
lens in, maar vaak koop ik ook om het
arsenaal aan apparatuur uit te
breiden. Een tweede camera of een
speciale groothoek-zoomlens,
waarmee je van dichtbij bijna het
hele podium in één foto kunt vangen,
bewijzen daarbij hun grote waarde.’

Timmermansoog, intuïtie en de
factor ‘geluk’
Iedereen vindt dat hij/zij goede foto’s
kan maken. Het onderscheid tussen
professional en amateur is volgens de
leek soms moeilijk te duiden. Dat
schept verwarring en dat kan
vervolgens weer leiden tot minder
publieke en zakelijke waardering
voor het ‘vak’. Wanneer ben je nu
eigenlijk een goede fotograaf?
‘Een goede fotograaf weet exact het
juiste afdrukmoment te kiezen.
Daarbij is een perfecte camera-instelling van groot belang. Alles moet
precies kloppen. Die 100%-momenten zijn zeldzaam, maar ik streef
altijd naar het beste resultaat. Dat
kost soms veel tijd, frustratie en
energie, maar dáár ga ik voor. Als het
me gelukt is om een geweldig mooie
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foto te maken, dan voel ik me een
intens gelukkig mens. Helemaal gaaf
is het als een popmuzikant mijn foto’s
opmerkt en er richting mij zijn
waardering over uitspreekt. De
ultieme beloning voor mijn inspanningen is echter de afbeelding van mijn
foto op de hoes van een lp of cd. Zo
staan mijn creaties op de binnenhoes
van ‘Second Flight’ en op ‘Live in
Europe’ van Flying Colors. Ook de
foto op de hoes van ‘One of a Kind’
van Don Airey is van mijn hand.’

De schoonheid van details
Anton Corbijn zei ooit in een
interview: ‘Doordat je met grote
regelmaat fotografeert, ga je dingen
anders zien en beleven.’ Wat heeft
het fotograferen jou geleerd of
gebracht?
‘Als ik me met mijn fotocamera
begeef in de popscene, dan voelt dat
alsof ik een parallel universum
betreed. Ik laat de gewone wereld
dan even achter me en voel plotsklaps
een andere zeer positieve energie
door mijn lichaam en geest stromen.
Dat is een geweldige ervaring,
waarbij ik me helemaal ‘zen’ voel. Ik
heb daardoor bijvoorbeeld geen
vakantie nodig om tot rust te komen.’

At the end of the day it’s what
you do, not what you say
In IBM-notes schrijf jij in het vrije
tekstveld van je handtekening: ‘At the
end of the day it’s what you do, not
what you say.’ Waarom past die
oneliner zo goed bij jou?
‘Deze spreuk is opgetekend uit de
mond van Neal Morse, de oorspronkelijke zanger/gitarist/toetsenist van
progressieve rockgroep Spock’s Beard.
Ik kan me er helemaal in vinden. Er
wordt naar mijn bescheiden mening
te veel vergaderd en overlegd. Daarbij
wordt vaak niet gevraagd naar, of
rekening gehouden met, de mening
van de medewerker op de werkvloer,
die inhoudelijk veel beter op de
hoogte is.’

Tot slot
In januari 2019 exposeert Victor een
representatief deel van zijn foto’s in
de bibliotheek van Nijmegen.
Iedereen is van harte welkom om daar
een kijkje te komen nemen. Wellicht
ervaar je het ultieme ‘zen-gevoel’ bij
het aanschouwen van de schoonheid
van Victors foto’s.
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Vakbondsinformatie

Van de bestuurstafel
Belastingservice
Op het moment dat je dit leest loopt het kalenderjaar
2018 op zijn laatste benen en gaan we ons opmaken voor
de kerstdagen en oudejaarsavond. Ook fiscaal gezien
sluiten we het kalenderjaar 2018 af. In de eerste maanden van 2019 ontvang je dan ook weer een uitnodiging
voor het invullen en indienen van je aangifte inkomstenbelasting 2018. 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 fiscaliteit en er dus tegenop ziet om de aangifte
helemaal zelf in te vullen. Geen nood, want de NCF schiet
je graag 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 via het e-mailadres
ca.loman@belastingdienst.nl bereikbaar.

PMA-bonus
Ben je in 2018 via PMA bij Menzis verzekerd? Dan kun je
tot en met 31 december 2018 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.

Kerstreces
Het NCF-bondskantoor is gesloten in de periode van
21 december 2018 tot en met 2 januari 2019.
Telefonische vragen kun je in deze periode dus niet kwijt,
maar wel kun je een bericht inspreken. Ook kun je een
e-mail sturen naar het bekende adres mijnncf@ncf.nl.
Voicemailberichten en ontvangen e-mails worden

Piet van
Sintmaartensdijk
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vanaf 3 januari 2019 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 ncf.nl. Je kunt ook met
advocatenkantoor Dijkgraaf contact opnemen. Het
telefoonnummer is (010) 410 16 58, optie 1.

Algemene Vergadering NCF
De algemene vergadering van de NCF vindt plaats op
donderdag 18 april 2019. Noteer deze datum dus alvast in
je agenda. Nadere informatie en de mogelijkheid je aan
te melden voor de algemene vergadering volgt in de
loop van 2019. Op deze algemene vergadering zijn Eelke
Renkema en Han Vonk herkiesbaar als algemeen
bestuurslid.
Misschien voel jij je geroepen om algemeen bestuurslid
te worden? Je kandidatuur moet 2 maanden voor de
algemene vergadering 2019 bekend zijn bij het bestuur
(secretaris@ncf.nl) en vergezeld gaan van een bereidverklaring. (artikel 11, leden 2 en 3 van het huishoudelijk
reglement)

Zorgverzekering
In 2019 meer of juist andere zorg nodig? En dekt je
huidige polis die kosten wel? Aan welke eisen moet je
zorgverzekering voldoen? Nog aan het puzzelen of
overstappen loont? Je hebt nog tot en met 31 december
2018 de tijd. Door als NCF-lid, al dan niet samen met je
gezinsleden, over te stappen naar CZ, krijg je korting op
jouw basisverzekering alsook 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).

Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1
Gisteren ontving ik nieuws van de
benoeming van de nieuwe vaco
Loonheffing (LH).
X was en is de vaco LH. Ik, en
meerdere collega’s met mij, leefde in
de veronderstelling dat X als vaco LH
was aangesteld, maar dat blijkt een
leerwerkplek te zijn! X voldeed in die
functie uitstekend naar de mening
van de medewerkers LH. Hij beschikt
over middelkennis, heeft zitting
gehad in de kennisgroep premieheffing, kent de organisatie prima, is
jong en ambitieus, heeft een
verfrissende kijk op het middel LH,
beschikt over een uitstekend landelijk
netwerk (en niet alleen binnen de
loonheffingen), heeft ingangen in
Den Haag etc. Kortom, X was een
graag geziene en gewaardeerde vaco
LH, een functie die hij nu al bijna
twee jaar succesvol en naar volle
tevredenheid van de LH-medewerkers
bekleedt.
Nu moest X op zijn eigen functie
solliciteren. Tot mijn grote verbazing
en verbijstering is hij ondanks zijn
competenties, niet aangesteld als
vaco LH, maar is er gekozen voor een
jurist die nu nog in de fiscale
adviespraktijk werkt. Die kandidaat
zal ongetwijfeld beschikken over
middelkennis en ook over andere
competenties, maar niet over andere
naar mijn mening vereiste eigenschappen, namelijk kennis van de
organisatie, onderdeel van een goed
netwerk, connecties in Den Haag,
draagkracht en respect van medewerkers. Met deze kandidaat zal een
sprong in het diepe gemaakt worden,
die gepaard gaat met risico's voor de
organisatie. Er zal veel tijd en energie
gemoeid zijn om de vereiste competenties op te bouwen, waarbij het
onzeker is of die competenties
opgebouwd kunnen worden.
De hele gang van zaken rondom de
aanstelling geeft een heel vervelend
gevoel bij mij (en ook bij andere
medewerkers LH). Niet alleen wordt
het vertrouwen geschaad, wordt de
reputatie en carrière van een zeer
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gewaardeerde vaco LH en collega
geschaad, maar is ook de gang van
zaken rondom de aanstelling van de
nieuwe vaco demotiverend voor alle
medewerkers LH.
Mogelijk dat jij via onze bond iets kunt
betekenen voor wat ik hiervoor heb
beschreven. Dat in ieder geval het
ongenoegen over de uitkomst van
deze procedure wordt geuit in overleg
tussen bond(en) en organisatie.

Antwoord
De NCF heeft deze casus besproken in
het Technisch Beraad van Financiën.
Dit is het overleg tussen de bonden en
dienstleiding.
Ondanks dat er begrip was voor de
onvrede die is ontstaan als gevolg van
de keuze, was uiteindelijk de reactie
van de dienstleiding dat het management niet goed heeft uitgelegd
waarom de keuze is gevallen op een
ander persoon dan X. Dat had het
management wel moeten doen, want
volgens de dienstleiding is het
uitleggen van de keuze ook een
verantwoordelijkheid van het
management.

werkervaring en met weinig kennis
van de Belastingdienst wordt hoger
ingeschat, alleen omdat hij of zij een
rechtendiploma heeft. En daar
hebben jullie straks last van, omdat
deze jurist eerst nog werkervaring
moet opdoen en de Belastingdienst
moet leren kennen, voordat jullie
vragen even goed beantwoord
worden als door persoon X.
We blijven als NCF strijden om deze
diploma-eisen te veranderen in
werk- en denkniveau, maar helaas is
het tot nu toe niet gelukt. Daarom is
hier helaas niets tegen te doen,
zolang dit beleid blijft bestaan.

Vraag 2
Ik heb een redelijk bedrag gespaard
op mijn levenslooprekening. De
levensloopregeling eindigt op 31
december 2021. Nu zie ik dat vanaf 1
januari 2020 iedere medewerker een
Individueel Keuze Budget (IKB) krijgt.
Kan ik het opgespaarde bedrag op
mijn levensloopregeling storten in
mijn IKB?

Antwoord
Voor de bonden geldt dat we al heel
lang proberen om werk- en denkniveau even waardevol te laten zijn als
een diploma. De dienstleiding blijft
echter van mening dat een diploma
belangrijker is dan ervaring en
denkniveau. Dat wreekt zich ook in
deze casus. Persoon X had ervaring
binnen de Belastingdienst en het
denkniveau dat nodig is voor de
functie vaco LH. Een kandidaat zonder

Nee, het is niet mogelijk om jouw
levenslooprekening om te zetten in
een IKB. Het is daarom raadzaam om
nu al na te denken over wat je met
jouw levenslooptegoed wilt doen. De
levensloopregeling stopt inderdaad
op 31 december 2021. Het bedrag dat
op deze datum op jouw levenslooprekening staat wordt, na aftrek van de
wettelijke inhoudingen, aan jou
uitbetaald.

Marianne
Wendt
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Margreet Mook over
‘Lessons learned
sneller toegepast
in de praktijk met
Lerend Evalueren’
Binnen de Rijksoverheid doet de NCF samen met de collegavakbonden (via het A+O
fonds Rijk) mee aan het rijksbrede programma om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden. Onze NCF-medewerkster Margreet
Mook is projectleider van het project ‘Lerend Evalueren’.
Hieronder een interview met haar voor het A+O fonds Rijk.

Project A+O fonds Rijk Lerend
evalueren
Dit is een gezamenlijk onderzoek
met de rijkswerkgever. Hierbij wordt
onderzocht hoe je gaandeweg de
uitvoering van een nieuw programma/beleid (in dit geval met betrekking tot de plaatsing van arbeidsbeperkten bij de Rijksoverheid) kunt
leren van je ervaringen. Dit is
gedeeltelijk actieonderzoek waarbij
bijeenkomsten worden begeleid om
met collega’s te reflecteren op wat al
dan niet werkt en waar aanpassing
nodig is. Ook wordt onderzocht hoe
collega’s samenwerken en tijdens
het werk van elkaar leren.
Het onderzoek heeft de volgende
doelen:
•
onderzoeken hoe lerend
monitoren en evalueren binnen
de context van de Rijksoverheid
en het A+O fonds Rijk kan
worden vormgegeven
•
op lerende wijze monitoren en
evalueren van de uitvoering van
de afspraken rondom de inzet
van arbeidsbeperkten binnen
de Rijksoverheid
•
combineren van praktijkonderzoek met het uitvoeren van
praktische werkzaamheden

Angelique
Kansouh
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•

waardoor de verkregen kennis
direct in de praktijk wordt
benut
identificeren van relevantie
succes- en faalfactoren en
randvoorwaarden

Lessons learned sneller toegepast in de praktijk met Lerend
Evalueren
Het programma ‘Duurzaam
perspectief voor arbeidsbeperkten’
was innovatief en complex en
daarom werd het onderzoeksproject ‘Lerend Evalueren’ ingezet.
Met Lerend Evalueren evalueer je
gezamenlijk al tijdens de uitvoering van een project en ligt de
nadruk op leren. De lessons learned
worden hierdoor eerder herkend
en erkend en daar kun je mee aan
de slag in de praktijk.

Lerende manier van evalueren
Margreet Mook, projectleider van
Lerend Evalueren, legt uit wat de
toegevoegde waarde is van het
project. ‘Evalueren is vaak een
verantwoording of een beoordeling achteraf, maar als je aan het
eind van een traject bent, dan heb
je niet zoveel meer aan een
evaluatie. Wij werken met een

lerende manier van evalueren. Dat
betekent dat we tijdens het traject al
evalueren. De uitkomsten van de
evaluaties benutten we vervolgens
in de praktijk. De nadruk ligt hierbij
niet op of we de vooraf gestelde
resultaten hebben gehaald, maar of
de resultaten – ook als ze anders zijn
dan verwacht – relevant zijn voor de
doelstelling.’

‘Langzaam tegen de wind in
varen’
Mook wil dat deze methode ook
ingezet wordt voor andere projecten
binnen het A+O fonds Rijk en de
Rijksoverheid. Het project is echter
nog niet afgerond. Ze analyseert de
resultaten en kijkt of de resultaten
van het programma zijn geborgd.
Mook kijkt op een bijzondere manier
naar borging en verankering. ‘Het is
niet zo dat als iets verankerd is, het
dan vastligt. Het woord verankeren
komt van het uitgooien van een
anker en het is niet zo dat een anker
altijd blijft vastzitten. Je moet eerst
kijken naar wat voor type anker en
lijn je gebruikt en in welke grond je
terechtkomt.’
Volgens Mook klopt dit beeld ook
met het oog op de praktijk. ‘De
grond, dat is de organisatie. Als de

grond te vast is, kan een anker zich niet
ingraven. Als een organisatie vastzit in
huidige procedures en werkprocessen, is
het moeilijk om een nieuwe werkwijze te
integreren. Verankeren gebeurt tegen de
wind in. Dat beseffen we ons te weinig.
We weten wel dat vernieuwing tegen de
wind in is, maar vergeten dat verankeren
onderdeel is van het vernieuwingsproces.
In de scheepvaart zeggen ze: ”Je moet
langzaam tegen de wind in varen.” Dat
beeld is prachtig, maar maakt ook
duidelijk dat verankeren eigenlijk nog
maar het begin is.’

Dynamische leeragenda
Een van de tools die je kunt gebruiken
bij Lerend Evalueren is de dynamische
leeragenda. Dit is een kort document
waarop de projectdeelnemers samen de
uitdagingen van dat moment verwoorden als leervragen. ‘De leeragenda
ondersteunt de focus en structuur van
bijeenkomsten door terug te komen op
de leervragen’, stelt Mook. ‘De agenda
wordt tijdens de uitvoering van het
project voortdurend aangepast. Een
leervraag die lang op de agenda blijft
staan vertegenwoordigt waarschijnlijk
een hardnekkig probleem. De leeragenda moet een niet te groot aantal vragen
omvatten, want anders werkt deze
demotiverend.’

Leerspiegel
Een andere tool is de leerspiegel. Dit is
een tool die deelnemers aan bijeenkomsten visuele feedback geeft en zo het
leerproces stimuleert. ‘Volgens de
leerspiegel kent leren drie dimensies:
inhoud, actie en relaties. Je leert alleen
als je alle dimensies raakt. Als wij het nu
alleen maar over de inhoud hebben en
we verbinden er verder geen acties aan,
dan gebeurt er niks. Als de acties
vervolgens niet terechtkomen bij relaties,
bijvoorbeeld collega’s, dan werkt het ook
niet. Dus je moet steeds kijken of alle
drie de dimensies geraakt worden. Houd
tijdens een vergadering eens bij hoeveel
er over de inhoud, actie en relaties gaat.
Op deze manier wordt de bijeenkomst
samengevat, gestructureerd en direct
van feedback voorzien en zo wordt leren
gestimuleerd’, aldus Mook.

Noot: Dit artikel is het eerste in een reeks
over Lerend Evalueren van het A+O fonds
Rijk. In de reeks wordt ingegaan op hoe
je Lerend Evalueren in verschillende
fasen van een project kunt toepassen.
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Alter ego

De miljoenennota komt uit de kast
Het jaar 2018 loopt ten einde en misschien is dit een goed moment om mijn
gevoelens met u te delen. Het gaat niet goed met mij. Ik ben somber en
neerslachtig. Nu zijn er mensen in mijn omgeving met goedbedoelde
raadgevingen die zeggen dat het de tijd van het jaar is. Maar dat is niet zo.
Het is wel zo dat ze mij in een donker koffertje hebben gestopt en op de derde
dinsdag van september hebben losgelaten. Dat is elk jaar weer een
traumatische ervaring, maar eenmaal weer in de frisse buitenlucht zakt
dat gevoel snel weg. Zeker als vlak daarna onder mijn verantwoording de
belastingcijfers openbaar worden gemaakt en de plannen om al dat
belastinggeld te hergebruiken. Dat is een groots moment in mijn werk. Maar
nogmaals, dat is niet de oorzaak van mijn ellendige gevoel. Ik weet namelijk
hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Door u. Want u hebt ervoor
gezorgd dat al die poen is binnengeharkt. Daar hoor je niemand over. Als
uiteindelijk het grote moment is aangebroken en de minister van Financiën,
voor het oog van heel Nederland, het koffertje opent en ik eruit mag, dan
vliegen de miljarden je om de oren. Ook ik ben dan heel even blij. Maar dat is
van korte duur. De minister en de hele regering zijn trots en kijken met
zelfverzekerde blikken om zich heen. Maar ik weet dat alle eer feitelijk u
toekomt. Zij lijken te zijn vergeten hoe en onder welke barre
omstandigheden u dat hebt gedaan. Die wetenschap ondermijnt mijn
rechtvaardigheidsgevoel. Dat veroorzaakt mijn negatieve gedachtegang.
Die onderwaardering sluimert als een monster in het diepst van mijn
bestaan. Het valt niet mee om dat hier onder woorden te brengen en dat
wordt, ondanks het feit dat ik het goed bedoel, mogelijk als kwetsend
ervaren door u als lezer. Toch doe ik een poging.
De laatste jaren word ik geconfronteerd met allerlei veranderingen. Het
digitale proces met al haar ingewikkelde programma’s, de veranderde
werkomstandigheden waaronder de wetgeving, de vrijwillige uitstroom en
dan alle nieuwelingen die ingewerkt moeten worden. Te veel om op te
noemen. Ook het management in de top is weer eens op de schop gegaan.
Eerlijk gezegd weet ik niet of die zoveelste wisseling van de macht mij
gelukkig maakt. Een directeur-generaal die zegt dat hij te weinig verdient
en dat B- en C-medewerkers te veel salaris opstrijken draagt niet bepaald bij
om dat vertrouwen op te wekken. Het zou eerlijker zijn om die opmerking
om te draaien en in een andere volgorde te plaatsen, want zoveel heeft die
directeur-generaal nu ook weer niet gedaan. Eenmaal uit het koffertje
kwam ik op geen van de papieren zijn verdienste tegen.
Dan het plaatselijke teammanagement. Deze managers sloffen braaf achter
al die veranderingen aan, maar in hun ogen zie je de onmacht. Ze proberen
het overtuigend te brengen maar slagen daar, op een enkele uitzondering
na, niet in. Niemand in de top brengt mij nog in staat van opwinding. Dat
komt mede door al die plannen over al die veranderingen. Het maakt mij
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niet gelukkig dat alles sneller en beter moet. Ook zegt er niemand dat veel
van die plannen onhaalbaar zijn en dat er eens rekening moet worden
gehouden met de mening van al die medewerkers die ze moeten uitvoeren.
Velen zijn uitgestroomd en veel zullen er nog volgen. Vervolgens blijf ik
zitten met mensen die het wel geloven. De verantwoordelijkheid voor het
inwerken van net afgestudeerde studenten wordt op hun schouders gelegd
en van hen wordt verlangd dat ze enthousiast hun werkzaamheden blijven
uitvoeren. Ondertussen wordt er driftig aan hun stoelpoten gezaagd. De
huisvestingsproblemen zijn opgelost maar de overblijvers moeten misschien
wel meeverhuizen naar een nieuwe werkplek. Leuk vooruitzicht voor al die
mensen met hun gezinnen. De invordering is daar een sprekend voorbeeld
van. Niemand in de top van de Belastingdienst weet wat er gebeurt in
bijvoorbeeld de achterstandswijken waar kleine bedrijven als paddenstoelen
uit de grond verrijzen. Het zijn broedplaatsen waar fraude met uitkeringen
en toeslagen op de loer ligt. Op enig moment krijgen de media daar
natuurlijk weer lucht van en dan krijg ik dat als Belastingdienst weer voor
mijn voeten gegooid. Natuurlijk zit ik nu in de klaagmodus en daar stop ik
nu even mee.
Het staat voor mij wel met zekerheid vast dat de relatie werkvloer in
samenhang met de belastingtop niet meer in overeenstemming is. Er is een
schijnwerkelijkheid ontstaan die sluimerend wordt gedoogd door iedereen.
Is het gek dat ik daar gefrustreerd van raak? Sorry dat ik dat zeg, maar het
ligt ook aan u. Want het lijkt of ik omgeven ben door mensen die denken: het
zal mijn tijd wel duren. Waar is de tijd gebleven dat we niet over ons heen
lieten lopen? Dat we spandoeken maakten en op het Malieveld riepen dat
het genoeg was? In de zorg, bij de politie en bij leraren herken ik eenzelfde
patroon, maar daar is de emmer vol en zij zeggen tenminste ‘tot hier en niet
verder’. Bij u mis ik dat vuur. Als de NCF al eens iets wil ondernemen dan
haken er te veel mensen af. Van de enkeling die wel op komt dagen is geen
eer te behalen. Dat maakt geen indruk bij de politiek of in de top. Ze lachen
er zelfs om. Misschien begrijpt u nu een beetje hoe ik mij voel. Maar in mijn
binnenste bruist er een ongekende energie die naar buiten wil. Want ik wil
af van mijn sombere en negatieve gedachten. Daarom wil ik u en de
vakbonden oproepen om gezamenlijk op te trekken zodat dat we uit één
mond spreken. Ook wil ik dat er meer mensen enthousiast worden gemaakt
voor een lidmaatschap van die vakbond. Want eenheid maakt macht. Zo, het
hoge woord is eruit. Ten slotte zou het fijn zijn als u weer met plezier bij mij,
de Belastingdienst, zou willen werken. Daar heb ik wat aan en u uiteindelijk
ook.
Vaarwel 2018 en kom maar op met 2019. Het ligt aan u.
Hoogachtend,
B.D.

Douane Landelijk Tactisch Centrum, Rotterdam

Van risicoprofiel
tot controleopdracht
Al een jaar of zes schrijf ik nu over de Douane voor de ‘Bondig’ en reis daarvoor het
hele land door. De laatste paar jaar viel het mij op dat het Douane Landelijk Tactisch
Centrum (DLTC) steeds vaker aan de orde kwam, zowel bij de Douane te water in
Harlingen als bij het hondengeleidersteam van de Douane in de Rotterdamse havens.

Het DLTC werd altijd genoemd in
verband met de controleopdrachten
die de medewerkers van de Douane
in het hele land ontvangen en
uitvoeren. Hoog tijd om eens naar
DLTC in Rotterdam af te reizen en te
spreken met één van de medewerkers om erachter te komen wat DLTC
doet.

Druilerig weer
Het is een druilerige, bewolkte
middag in Rotterdam, op de Kop van
Zuid. Een tram rijdt door de Laan op
Zuid en hier en daar lopen wat
mensen op straat of staan mensen

Peter van
Diepen
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zich te vergapen aan winkeletalages. Misschien wel speciaal voor
hun Sinterklaasinkopen. Het
kantoor van DLTC-Rotterdam ligt
bij de Erasmusbrug aan de Laan op
Zuid. Vlak naast het grote oranjeachtige kantoor waar de Algemene
Directie van de Douane is gehuisvest. Ik heb daar afgesproken met
Peter van Brandwijk. Peter is
technisch coach van de medewerkers die de controleopdrachten
m.b.t. invoer opmaken en staat ons
bij de buitendeur van het kantoor
in de druilerige regen op te
wachten.

Keek op de Week
Peter brengt ons met de lift naar de
zevende etage van het kantoor. Daar
is zijn afdeling gevestigd: DLTCFiscaal 2. We vallen meteen met
onze neus in de boter want zijn team
is net bezig met de ‘Keek op de
Week’. Een groep van ongeveer
vijftien medewerkers staat om een
hoge tafel en is met elkaar in
overleg. ‘Dit gebeurt op dit kantoor
elke maandag’, begint Peter te
vertellen terwijl hij ons naar een
vergaderkantoortje brengt. Vanaf de
zevende verdieping heb je een mooi
uitzicht over de Kop van Zuid.

Er staat redelijk wat hoogbouw in
dit gedeelte van Rotterdam. Hier en
daar draaien grote hijskranen daar
waar gebouwd wordt aan nieuwbouw. De Nieuwe Maas, vlakbij de
Erasmusbrug is nog net zichtbaar in
de verte.

“

Er zijn op dit moment
twee aangiftepunten
in Nederland waar
bedrijven aangifte
ten invoer kunnen
doen.

Organigram
Peter heeft zich zo te zien goed
voorbereid op dit interview. Voor
hem, op de tafel, ligt een groot
papier met daarop een organigram
van zijn afdeling; Fiscaal 2. Peter is
volgend jaar precies veertig jaar in
dienst bij de Belastingdienst en is in
1992 bij de Douane begonnen als
C-medewerker. In 2006 deed hij de
E-opleiding en werd hij technisch
coach van verschillende teams:
Terminals, Frontoffice en van
DLTC-Rotterdam sinds twee jaar.
DLTC bestaat uit drie afdelingen: 1)
Handhavingsdomeinen 2) Landelijke
Taken en 3) Specialistische Taken.
Het DLTC is verantwoordelijk voor de
operationele aansturing van de
handhaving van de Douane en voor
de evaluatie en analyse van de
handhaving. In totaal zijn elf
domeingeoriënteerde teams
verantwoordelijk voor de van-koptot-staart aanpak van de risico’s. Dat
wil zeggen: het oppakken van
risicosignalen, het analyseren ervan
en het evalueren, het zorgen voor de
juiste selecties, het uitzetten van
controleopdrachten en het analyseren van de resultaten en effecten
van de controles.

Twee aangiftepunten
‘Er zijn op dit moment twee
aangiftepunten in Nederland waar
bedrijven aangifte ten invoer
kunnen doen’, legt Peter uit.
Nederland is wat aangiftes betreft
onderverdeeld in twee regio’s:
Nederland-Noord en NederlandZuid. De meeste aangiftes worden
gedaan op het vliegveld in Schiphol
en in de havens van Rotterdam.
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Vandaar dat de twee regiokantoren
van DLTC daar zijn gevestigd. In het
kantoor in Rotterdam is de Rotterdamse afdeling van de Handhavingsdomeinen en een gedeelte van
Specialistische Taken gevestigd. De
afdeling Fiscaal 2 valt onder Handhavingsdomeinen.
Bedrijven die met hun zending
Nederland binnenkomen kunnen
aangifte doen bij de kantoren op
Schiphol en in Rotterdam. Een
aangifte gebeurt via het AanGifte
Systeem (AGS) dat de opvolger is van
het Sagittasysteem. Bij deze bedrijven moet gecontroleerd worden of
de (manier van ver)zending overeenkomt met die in hun aangifte.
‘Het liefst zouden we alle aangiftes
willen controleren maar dat is in de
praktijk natuurlijk niet mogelijk’,
vervolgt Peter. Daarom moet er eerst
een zorgvuldige selectie gemaakt
worden van bedrijven die misschien
een risico vormen voor de Douanewetgeving.

Controles
Er zijn drie soorten controles: een
witte, oranje en een rode. Dit zijn
oude termen die werden gebruikt
toen Sagitta werd gebruikt. Een
witte controle betekent dat een
bedrijf niet geselecteerd is door de
Douane voor controle. Een oranje
controle betekent dat bij een
geselecteerd bedrijf de aangiftepapieren en -documenten moeten
worden gecontroleerd en een rode
controle betekent dat de zending
van een bedrijf fysiek gecontroleerd
moet worden. Het selecteren van
bedrijven die gecontroleerd moeten
worden gebeurt aan de hand van
risicoprofielen die door specialistische teams worden gemaakt.
Bedrijven die dan aan zo’n risicoprofiel voldoen lopen de kans dat ze
gecontroleerd worden. Naast het
selecteren van bedrijven via de
risicoprofielen kunnen bedrijven ook
willekeurig gekozen worden voor
een fysieke controle; de validatiesteekproef.
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“

De HBI-code hoort
dan ook zeker thuis
in risicoprofielen.

HBI-code
Een bedrijf kan, bewust of onbewust,
iets niet goed invullen op een
aangifte waardoor het minder of
misschien zelfs helemaal geen
Douanerechten hoeft af te dragen
voor een zending. ‘Neem bijvoorbeeld een HBI-code’, legt Peter uit.
Ieder product heeft een eigen
HBI-code met een beschrijving
waaraan het product precies moet
voldoen. Op deze manier kan je alle
goederen categoriseren en daardoor
onder andere hun Douanerecht
achterhalen. Als een bedrijf, door het
niet goed invullen van de aangiftepapieren, minder Douanerechten hoeft
af te dragen, vormt dit een (fiscaal)

20

risico voor de Douane. ‘De HBI-code
hoort dan ook zeker thuis in risicoprofielen’, vervolgt Peter. Zo heeft
DLTC-Fiscaal eens een controleopdracht gemaakt om de HBI-code van
een aangifte van tabak te controleren.
Op de aangifte stond de HBI-code van
‘afval van tabak’. Na onderzoek van
medewerkers van Fysiek Toezicht (FT)
bleek dat het helemaal niet om afval
van tabak ging maar om bruikbare,
goed te roken, tabak. Dit product
heeft een andere HBI-code en een
daarbij corresponderend, ander
Douanerecht waarbij ook tabaksaccijns is verschuldigd. De zending
betrof 107 dozen tabak en de
aangever hoopte op deze manier
een accijnsbedrag van ongeveer
€ 1.500.000,- te ontduiken. ‘Dankzij
het DLTC-Fiscaal/Accijns, Fysiek
Toezicht en het Douanelaboratorium
is dit niet gelukt’, besluit Peter.

Risicoprofielen
Andere factoren in een risicoprofiel
kunnen het land van herkomst,
douanewaarde, soort, hoeveelheid
en verpakking van de producten en
de antidumpingheffing zijn. De
antidumpingheffing is een door de
Europese Unie ingevoerde heffing
voor landen buiten de EU om te
voorkomen dat (grote) landen als
China hun goedkope producten op
de Europese markt dumpen, zoals
bijvoorbeeld de zonnepanelen uit
China.
‘Risicoprofielen zijn erg dynamisch’,
legt Peter uit. Ze zijn namelijk erg
afhankelijk van de Europese
wetgeving maar ook van eigen
onderzoek van DLTC. ‘Als een
risicoprofiel klaar is wordt het
geplaatst in het Profiel Opdracht
Administratie (POA)’, volgens Peter.

“

Er zijn vier verschillende
afdelingen binnen DLTC
Fiscaal 1 en 2 die de
risicoprofielen maken.

Inmiddels is de ‘Keek op de Week’
afgelopen en zitten alle medewerkers weer achter hun computer. Zo
te zien zijn de bouwvakkers gaan
lunchen want de grote hijskranen
staan stil.

Vier afdelingen

Controleopdrachten
Het team van Peter zit gegroepeerd
op een aantal werkplekken, ook op
de zevende verdieping. Er zijn in
totaal zo’n vijftien werkplekken
waarvan er op dat moment ongeveer de helft bezet is. Rowena
Steinbach werkt hier zo’n twee jaar
en geeft uitleg over het invoeren
van de controleopdrachten. Ze heeft
op een groot, modern computerscherm een aantal systemen
geopend waar zij gebruik van maakt:
Plato, AGS, POA en de e-mailberichten met de vermelding ‘CTL’ in de
postbus Douane Nederland AGS
(indieners mailen de bescheiden die
bij de aangiften horen).
Met behulp van deze bescheiden
moeten Rowena en haar collega’s
controleopdrachten maken.
De e-mailberichten met de vermelding ‘DOC’ (controle van de documenten) worden door een andere
afdeling verwerkt.
Per dag worden er door DLTC Fiscaal
Rotterdam zo’n 130 controleopdrachten, voor fysieke controles,
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gemaakt. Omdat DLTC Fiscaal
Schiphol ongeveer eenzelfde aantal
controleopdrachten maakt komt het
totaal aantal controleopdrachten in
Nederland op ongeveer 260 per dag.

“

Er zijn vier verschillende afdelingen
binnen DLTC Fiscaal 1 en 2 die de
risicoprofielen maken: 1) Chemie &
Metalen, 2) Consumentengoederen,
3) Elektronica en 4) Landbouw. Op
iedere afdeling werken zo’n tien á
vijftien medewerkers. De meeste van
hen zijn E-, of F-functionaris. Heel
recent is er een nieuwe medewerker
bij Chemie & Metalen bijgekomen.
‘Als de risicoprofielen helemaal klaar
zijn dan kunnen ze worden gebruikt
in de controleopdrachten die de
medewerkers van FT in het gehele
land uitvoeren’, besluit Peter. De
controleopdrachten worden
ingevoerd door zijn team waar hij
ons, direct na het interview, naartoe
brengt.

De Douanemedewer
kers van FT moeten
natuurlijk precies
weten wat zij moeten
controleren als zij ter
plekke zijn.

Uit het CLT-systeem haalt Rowena de
gegevens van de aangever, zoals
bijvoorbeeld het aangiftenummer,
en begint een controleopdracht aan
te maken in het PLATO-systeem. De
gegevens van de aangifte kopieert
zij uit AGS en plakt die in de
controleopdracht in PLATO. ‘De
Douanemedewerkers van FT moeten
natuurlijk precies weten wat zij
moeten controleren als zij ter plekke
zijn’, legt zij uit. Die gegevens haalt
zij uit POA en plakt die ook in de
controleopdracht. Daarnaast vult zij
ook een flink aantal gegevens in die

relevant zijn voor de controleopdracht zoals de regio, soort controle
(100%, duikers, hondengeleiders
e.d.) en een eventuele toelichting.
Tenslotte worden de aangiftedocumenten toegevoegd die in POA
staan.
Aan de indiener van de aangifte
wordt doorgegeven dat er een
controle-opdracht is opgemaakt. De
indiener neemt dan zelf contact op
met de Douane om een afspraak te
maken met FT in hun regio. Als er
een afspraak gemaakt is dan moet
de controleopdracht ook nog
terechtkomen bij de medewerkers
van FT. Dit gebeurt via de Werkverdeelpunten in het land. Zij verwerken per dag zo’n 260 controleopdrachten op het gebied van invoer.
Inmiddels is het al laat in de middag
en begint het buiten donker te
worden. De bouwvakkers zijn
waarschijnlijk naar huis want er is
geen enkele activiteit meer zichtbaar
bij de grote hijskranen. Gelukkig is
het gestopt met regenen en kan ik
met een gerust gevoel naar huis. Ik
weet nu wat DLTC allemaal doet.
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Paspoort
Leeftijd: 24 jaar
Opleiding: MBO (juridisch),
E-opleiding Belastingdienst

Loopbaan: anderhalf jaar

Invordering belastingkantoor
Oss via uitzendbureau, daarna
bijna vier jaar Belastingdienst/Toeslagen Utrecht

Burgerlijke staat:

ongehuwd/samenwonend

Woonplaats: Oss

Ook NCF

Rian van Geffen
Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
Een werkdag is voor mij pas geslaagd als ik alle klanten
naar behoren heb kunnen helpen. Het werk moet af zijn,
want dan pas ga ik met een tevreden gevoel naar huis.
Als bijvoorbeeld op vrijdagmiddag het werk niet klaar is,
dan ben ik daar heel het weekend in mijn hoofd mee
bezig. Ja, ik ben een echte perfectionist en wil het graag
goed doen voor zowel de klant als voor Toeslagen.
Welk beroep zou je het liefst willen uitoefenen?
Mijn hart ligt eigenlijk bij het helpen van kinderen. Ik
zou graag het beroep van kinderpsychologe willen
uitoefenen. Op advies van mijn opa heb ik daar echter
van afgezien. Hij zei tegen mij dat dat vak voor mij te
zwaar is, vanwege de extreem zware emotionele
belasting. Ik zou daar gezien mijn karakterstructuur na
verloop van tijd veel last van gaan krijgen, volgens hem.
Ik denk dat hij mij goed genoeg kent en het juist kan
inschatten. Daarom ben ik hem dankbaar voor zijn
advies.
Wat maakte dat je lid werd van de NCF?
Ik zag een NCF-wervingsfolder liggen in de pantry van
het Belastinggebouw aan de Graadt van Roggenweg en
heb daarna de NCF-website bezocht. De intenties van
deze bond spreken mij bijzonder aan. Daarnaast is het
mooi meegenomen dat de maandelijkse ledenbijdrage
aanmerkelijk lager is dan bij andere vakbonden.
Welke impact heeft Switch op jouw werk?
Ik zie van Switch gelukkig helemaal niets terug in mijn
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werk. Ik maak deel uit van een jong team, waarvan de
gemiddelde leeftijd ongeveer 32 jaar is.
Waar moet de NCF zich hard voor maken volgens jou?
De werkdruk bij Toeslagen is écht hoog. Alles draait om
het halen van de productiecijfers. Dit is onder andere te
merken aan het hoge ziekteverzuimpercentage. Soms
vraag ik me af: werk ik in de dienstverlening of in een
fabriek waar koekjes ingepakt worden? Ik zou het fijn
vinden als er meer aandacht voor de klant en voor elkaar
zou zijn. De NCF zou dit probleem moeten aankaarten
bij de dienstleiding, zodat er snel een oplossing voor
gevonden kan worden.
Wat zou je weleens over willen doen?
Ik heb weinig te klagen en nergens spijt van. Ik ben als
negentienjarige bij de Belastingdienst gaan werken en
heb twee jaar later een vast arbeidscontract gekregen.
De secundaire arbeidsomstandigheden zijn goed en ik
heb in deze dure tijden een huis kunnen kopen. Goed,
toch?
Wat moeten collega’s beslist weten over het toeslagenwerk in Utrecht?
De organisatie gaat steeds beter draaien. Een computersysteem controleert vooraf de uitbetalingen aan onze
klanten middels risicoselectie. Jammer, dat sommige
klanten dan tóch nog boos worden, of onaardig tegen
ons doen, als wij vragen om extra informatie op te
sturen ten behoeve van de controle van de toeslagaanvraag. Doen we het dan nooit goed?

Colofon
Hoofdredactie

NCF

Chris Regtop

Wist je dat...

Redactie
Frank Verweij
Peter van Diepen
Gerard Pereboom

•

er op 1 juli 2019 een verhoging komt in
het betaald ouderschapsverlof?
Vanaf dan kan je 13 weken aanspraak maken
op doorbetaling van 60% in plaats van 55%
bezoldiging.
Let op: dit geldt alleen als je eerste periode
van dit verlof ingaat op of na 1 juli 2019. Meer
info hierover volgt in de volgende Bondig.

Gerrit Mansveld
Bart Lamers
Ad van der Donk
Carien Scholtmeijer
Eindredactie
Daphne Duif
Fotografie

•

de vakbonden succes hebben bereikt?
Dat voor ex-UWV-medewerkers de
dienstjaren bij het UWV meetellen voor
het ambtsjubileum bij de Belastingdienst?
In de periode 1 januari 2006 tot en met
1 januari 2007 zijn achthonderd toenmalig
UWV-medewerkers overgegaan naar de
Belastingdienst. Dit gebeurde op basis van het
Convenant Samenwerking UWV en Belastingdienst. Hun dienstjaren bij het UWV telden
mee voor de berekening van het ambtsjubileum bij de Belastingdienst, maar dit gold
niet voor medewerkers die individueel bij
de Belastingdienst hadden gesolliciteerd.
Dit is niet rechtvaardig. Vakbonden hebben
dan ook met de dienstleiding afgesproken
dat voor voormalige UWV-medewerkers die
buiten het convenant gedurende de periode
15 november 2004 tot en met 1 januari 2007
op eigen initiatief zijn overgegaan van het
UWV naar de Belastingdienst, het aantal
UWV-dienstjaren zal meetellen voor het
ambtsjubileum bij de Belastingdienst.
•

de vakbonden nog een succes hebben
bereikt over de vaste TOD?
De Belastingdienst wilde namelijk het beleid
over de vaste toelage voor medewerkers vanaf
55 jaar wijzigen van een persoonsafhankelijke
toelage naar een functie-afhankelijke toelage.
Hier staken de vakbonden een stokje voor. Er
volgde een gang naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). En met succes. Medewerkers met een vaste TOD behouden hun vaste
TOD-toelage indien zij vrijwillig of gedwongen van functie veranderen.
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•

je in januari 2019 een eenmalige
uitkering ontvangt van €450,-?
Dit is een brutobedrag. Medewerkers met een
andere wekelijkse arbeidsduur dan 36 uur/
week ontvangen een uitkering naar rato. Dit is
een afspraak uit de laatste cao.
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•

nabetalingen cao-loonsverhogingen
altijd worden belast volgens de tabel
‘bijzondere beloningen voor de loonheffing’?
Een salarisverhoging is altijd welkom. Zo stond
op de loonstrook van september de nabetaling van de salarisverhoging (conform
cao-afspraken) die per 1 juli is ingegaan. Maar
de nabetaling is wel belast met een bijzonder
tarief. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Nabetalingen worden altijd
belast volgens de tabel ‘bijzondere beloningen voor de loonheffing’. De tabel wordt
wettelijk vastgesteld aan de hand van je
vorige jaarloon.
Indien je een uitnodiging krijgt van de
Belastingdienst tot het doen van aangifte,
vindt verrekening van de te veel of te weinig
ingehouden loonheffing plaats bij de aanslag
inkomstenbelasting.
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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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