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Het Nieuwe Werken
‘Heerlijk uitgeslapen vandaag? Wat een 

leven!’ Zomaar een greep van ‘complimenten’ 

die je kunt krijgen als je thuis of ergens 

anders aan het werk bent geweest.

The Devil wears Prada
In Alanya (Turkije) tref je drukbevolkte 

marktplaatsen aan, ‘struikel’ je over de 

cadeautjes en overal word je door kooplui, op 

nogal luidruchtige wijze, aangesproken.

In gesprek met Hannie Kroesen
Hannie’s kernspreuk is: ‘Vriendelijkheid 

en vrolijkheid kosten niets, maar zijn 

onbetaalbaar.’ Dit zegt veel over zijn 

persoonlijkheid.
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Het 'Lente-akkoord' - De gevolgen
Het akkoord bevat akelige maatregelen. 

Zo zijn er veel lastenverhogingen. Wat zijn 

de gevolgen van het zogenaamde ‘Lente-

akkoord’ voor jou?
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Ik vind het onverkoopbaar dat rijksambtenaren in ‘de 

hoek’ worden gezet. Het lijkt wel of de overheid alles 

inzet om maar te kunnen snijden op het aantal mensen 

met een publieke taak. Zo voelt dat namelijk als er een 

mes op je keel wordt gezet. Het poldermodel bestaat al 

lang niet meer. Of misschien wel beter gezegd: het 

poldermodel bestaat nog wel, maar wordt alleen ingezet 

als het de overheid uitkomt. Ik heb de laatste dagen 

dingen gelezen, die ik bijna niet kon geloven. Zo ligt er 

een voorstel klaar om de private sector te beteugelen 

door de loonheffi ngtabellen niet langer te koppelen aan 

de infl atie. Dus, dan moeten er ook weer speciale 

ambtenarentabellen in het leven worden geroepen, 

anders geldt deze maatregel ook voor ons. Het Centraal 

Planbureau tenslotte, weigert - zeer verstandig - te 

berekenen wat het oplevert als voor ambtenaren tot en 

met 2015 de nullijn wordt aangehouden. Dit heeft 

volgens haar geen zin omdat er na 2013 een salarisinhaal-

effect zal gaan optreden. 

Van de overheid (onze baas) hoef je op dit moment niet 

te rekenen op enig respect of inlevingsvermogen. 

Reken maar even mee. Drie jaar lang een nullijn, is gezien 

de om ons heen gegeven loonsverhogingen ongeveer 

-3 tot -4%. Alle andere maatregelen van het Kunduz-

akkoord, leveren ook nog eens minimaal -3% op. 

Onze nullijn is dus een negatieve lijn, een neerwaartse 

lijn. Hoe blijf je dan alles betalen? Hoe blijf je dan 

gemotiveerd? Is dat wat je krijgt als je jezelf inzet en ten 

dienste stelt voor de maatschappij? Hardwerkende 

mensen, goede werknemers, met hart voor de zaak en 

hart voor de maatschappij, dat zijn de mensen waar ik 

het over heb. En wat is dan de waardering?

Een vette -6%.

Jullie voorzitter,

Albert van der Smissen

Van de voorzitter

Zwart
Zwart zijn de vooruitzichten bij de cao-onderhandelingen voor de rijksambtenaren; 
gitzwart! Dat doet afbreuk aan onze dagelijkse inzet voor Nederland. 

Albert van 

der Smissen

Sociaal Flankerend Beleid en cao
Er is goede hoop dat we binnenkort een nieuw 

rijksbreed Sociaal Beleid kunnen afspreken. 

De gezamenlijke vakbonden hebben sinds 19 april 

met werkgever BZK gesproken over het benodigde 

sociaal beleid in de komende taakstellingsperiode. 

De verkenningen verlopen constructief. We hebben 

nu afgesproken om samen in gesprek te gaan met 

deskundigen uit de praktijk, mobiliteitsadviseurs die 

in de rijkssector werkzaam zijn. We willen kijken waar 

zij tegenaan lopen en wat er in hun optiek belangrijk 

is om mensen effectief ‘Van Werk Naar Werk’ te 

begeleiden. Daarnaast willen we ook afspraken maken

over het opvangen van de gevolgen van standplaats-

wijzigingen. Door de concentratieplannen van het rijk 

gaan veel medewerkers hier de komende jaren mee 

te maken krijgen. Op 18 juni aanstaande gaan we 

een ‘AC Rijksvakbonden Kaderledendag’ organiseren 

over dit onderwerp. Daarna willen we via een digitale 

ledenenquête enkele vraagstellingen aan jullie 

voorleggen. Houd de website dus in de gaten.

Ons doel is: een goed sociaal beleid waarin werk-

zekerheid de nadruk heeft. Niet alleen op papier, 

maar vooral ook in de praktijk!

De cao-bespreking is even in de wacht gezet. 

Dit pakken we als bonden weer op nadat we 

defi nitieve afspraken hebben gemaakt over het 

Sociaal Flankerend Beleid. Inmiddels heeft de 

politiek al laten weten dat voor ambtenaren voor 

twee jaar de nullijn gaat gelden. Indien de politiek 

(en niet de werkgever BZK) besluit om een nullijn 

op te leggen, kan dit eenzijdig (dus zonder overleg 

met de vakbonden) plaatsvinden. Een nullijn 

betekent ook dat er geen arbeidsvoorwaarden-

ruimte wordt verstrekt voor infl atie. De politieke 

kaart is al ingebracht via het ‘Lente-akkoord’. Mocht 

het tot actievoeren moeten leiden, dan rekenen we 

op jullie, maar eerst is de politiek aan zet...
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De ondernemingsraad doet meer
‘Dat een ondernemingsraad beslist meer doet dan het 

meepraten over de kleur van het toiletpapier is tijdens de 

Rijksknooppuntendiscussie nadrukkelijk en voor iedereen 

duidelijk geworden’, benadrukt Berto. ‘De twaalf 

Rijksknooppunten waren aangewezen locaties in het 

land waar Rijkskantoren moesten komen. Gebouwen van 

overheidsdiensten dus; inclusief de Belastingdienst. Voor 

de collega’s maar ook voor burgers uit Twente, zou dit 

betekenen dat het dichtstbijzijndste Belastingdienstkan-

toor in Zwolle zou komen. Het is mede dankzij de 

aandacht die de ondernemingsraad aan deze kwestie 

heeft gegeven, tot in Den Haag aan toe, dat de regio 

Twente weer op de kaart staat. Het Belastingdienstkan-

toor blijft.’

Politiek bedrijven
‘Het is mij in de afgelopen periode duidelijk geworden 

dat je als lid van de ondernemingsraad moet leren om 

politiek te bedrijven’, vertelt Berto. ‘Je hebt te maken 

met collega’s van diverse bonden. Tel daar de verkie-

zingsuitslag bij op, ofwel, wie heeft de meeste stemmen 

gekregen. Met die uitslag moet je met elkaar komen tot 

een rol- en taakverdeling. Daar moet je goed mee 

kunnen omgaan. Dat was in het begin niet altijd even 

makkelijk, maar het zijn wel goede leermomenten. Het 

politieke gevoel slaat ook op de samenwerking met de 

bestuurder, herkozen ondernemingsraadleden en de 

standpunten die je moet innemen. En dan ging het ook 

over zaken die al speelden voordat ik in de onderne-

mingsraad zat. Het is alsof je in een rijdende trein 

springt. Vergeet ook niet dat je collectief bezig bent en 

dat behaalde resultaten niet altijd zichtbaar zijn voor de 

collega’s op de werkvloer. Niet alles is meetbaar, je moet 

het wel kunnen uitleggen. Dat is allemaal niet gemakke-

lijk, maar wel uitdagend.’

Drie jaar zijn eigenlijk te kort
‘Als je het ondernemingsraadwerk goed in de vingers 

wilt krijgen is een termijn van drie jaar eigenlijk te kort. 

Die tijd heb je echt nodig om de kneepjes van het vak te 

leren kennen’, memoreert Berto. ‘Het duurt wel even 

voordat je erachter bent hoe de hazen lopen. En als je 

dan eigenlijk zover bent, dan zit de termijn er alweer op. 

Ik heb destijds de starterscursus gevolgd. Een aanrader! 

Er werden handvatten aangereikt waar ik nog steeds veel 

aan heb, vooral toen ik begon.’ Op de vraag of Berto 

voor een tweede termijn als ervaren ondernemingsraad-

lid wil gaan laat hij weten: ‘Ik moet daar nog goed over 

nadenken, het waren drie leerzame jaren. Ik heb nu wel 

veel kennis en informatie van belangrijke organisatori-

sche beleidsvoornemens opgedaan om daar de komende 

jaren op voort te bouwen. Eigenlijk is het zonde om dat 

niet te doen.’ 

Je wilt actief worden in de medezeggenschap? 

Meld je dan aan voor de starterscursus via de 

volgende link: http://www.ncf.nl/index.php/

aanmelden-starterscursus-mz. In deze cursus wordt 

uitgelegd wat het betekent om lid te zijn van de 

OR, wat de rechten en de plichten van een OR zijn, 

hoe de vakbond je kan ondersteunen en welke 

competenties van belang zijn. De tweedaagse 

cursus is gepland op 6 en 13 september in Rotter-

dam. Deelname vindt plaats in de tijd van de baas. 

Ook kun je gebruik maken van de OV-kaart van de 

baas. De NCF zorgt voor lunch en koffi e.

Het is maart 2009 als Berto Keupink besluit om zich voor het eerst kandidaat te stellen 
voor de ondernemingsraad regio Oost. De verkiezingen volgen en Berto haalt voldoende 
stemmen om deel te nemen aan de ondernemingsraad. Ruim drie jaar later, met nieuwe 
verkiezingen in zicht, kijkt Berto terug op zijn eerste termijn als ondernemingsraadlid. 
Een illusie armer en vele ervaringen rijker. 

NCF is medezeggenschap

Medezeggenschap is NCF
Kijk voor meer 

informatie op 

www.ncf.nl

Arjan van 

der Stelt

Berto Keupink, lid van de ondernemingsraad 

regio Oost.
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Geheimzinnig
In 2008 meldde een groep douanecol-

lega’s zich bij de juristen van de NCF. 

Wat was er aan de hand? Een fl ink 

aantal collega’s had extra periodieken 

gekregen. Sommigen wel drie tot vier. 

Over die toekenning zelf werd niet 

alleen erg geheimzinnig gedaan, maar 

ook over de reden waarom er zoveel 

extra periodieken waren toegekend 

deden verschillende verhalen de 

ronde. Sommige collega’s die de 

periodieken wel hadden ontvangen 

hadden zelfs expliciet de opdracht 

gekregen hier niets over te vertellen 

aan hun naaste collega’s. De juristen 

van de NCF maakten bezwaar namens 

een groep van NCF-leden die geen 

extra periodieken hadden gekregen. 

Het leek er namelijk op dat de extra 

periodieken waren toegekend zonder 

dat hier controleerbare criteria voor 

waren toegepast. Op de werkvloer 

deed het gerucht de ronde dat de 

periodieken zouden zijn toege-

kend om ervoor te zorgen dat de 

ontvangers op hun 45-ste het einde 

van hun salarisschaal zouden hebben 

bereikt.

Op naar de rechter
De onrust op de werkvloer werd ook 

merkbaar bij het bevoegd gezag. In 

een brief als reactie op het bezwaar 

zette zij uiteen, dat de extra periodie-

ken waren toegekend aan de 

betreffende douaniers op basis van 

hun meer dan goed functioneren. De 

onduidelijkheid en de onrust werden 

hierdoor echter niet weggenomen. Al 

snel bleek dat de verantwoording voor 

het toekennen van de extra perio-

dieken achteraf was opgesteld en de 

periodieken alleen aan de wat oudere 

collega’s waren toegekend. De NCF 

wilde hier meer over weten en er werd 

een gesprek gearrangeerd met het 

M0 op het Ministerie van Financiën. 

Daar werd gesteld dat er naast het 

functioneren nog een andere reden 

voor de toekenning van de extra 

periodieken was geweest. Deze was 

gelegen in arbeidsmarktover-

wegingen. De Douane wilde door het 

geven van de extra periodieken voor-

komen dat de betreffende douaniers 

een overstap naar het bedrijfsleven 

zouden maken. Het mysterie werd 

alleen maar groter. De keuze voor een 

gang naar de rechter was dan ook snel 

gemaakt. Pas twee weken voor de 

zitting bij de rechter kwam de aap uit 

de spreekwoordelijke mouw. Niet 

alleen het functioneren, maar ook de 

leeftijd van de betrokken ambtenaren 

was reden geweest voor de toeken-

ning. Het bevoegd gezag had haar 

medewerkers dus gedurende twee 

jaar en vijf maanden structureel en 

bewust onjuist voorgelicht. Excuses 

werden aangeboden en de rechter 

stelde een deel van de NCF-leden 

alsnog in het gelijk zodat ook zij de 

extra periodieken kregen.

Geen goed gevoel
Toch hadden de juristen van de NCF 

nog steeds geen goed gevoel bij deze 

uitspraak. De exacte criteria waren 

nog steeds niet duidelijk en bovendien 

waren er geen bewijsstukken waaruit 

bleek dat de verklaring van de Douane 

nu wél juist was. De gang naar de 

Centrale Raad van Beroep werd door 

ons ingezet. Tijdens de zitting van de 

Centrale Raad van Beroep vond het 

bevoegd gezag het nodig om te 

zeggen dat zij het ongepast vond dat 

de NCF-leden in hoger beroep waren 

gegaan. Er werd zelfs gesteld dat de 

NCF-leden probeerden om een slaatje 

te slaan uit de door het management 

gemaakte fouten. Het bevoegd gezag 

had immers toch haar excuses 

aangeboden en dat moest genoeg 

zijn. Met deze opmerking miskent het 

bevoegd gezag de kern van het 

probleem: hoe kun je een werkgever 

die jarenlang niet de ‘waarheid’ heeft 

verteld geloven als zijn standpunten 

op geen enkele manier worden 

onderbouwd door bewijs?

Hand in eigen boezem
Juist van een werkgever die hoge 

eisen stelt aan haar ambtenaren, mag 

je verwachten dat deze transparant en 

integer handelt. Jij moet dat immers 

ook. Als jij een fout maakt in je 

belastingaangifte, dan kan dat leiden 

tot ontslag. Een excuus is dan niet 

genoeg. De dienstleiding van de 

Douane vindt blijkbaar dat deze regels 

niet voor hen gelden. De juristen van 

de NCF vinden dit een zorgelijke 

ontwikkeling en willen alle manage-

mentleden dan ook oproepen om de 

hand in eigen boezem te steken. Het 

wachten is nu op de uitspraak van de 

hoogste ambtenarenrechter.

Twee jaar en vijf maanden. Zo lang heeft het de dienstleiding van de Douane gekost om de 
‘ware’ reden te geven voor het toekennen van een aantal periodieken bij een groot aantal 
medewerkers. Twee rechterlijke instanties moesten er aan te pas komen om uiteindelijk 
inzicht te krijgen in het ‘criterium’ zoals dat was toegepast door het management.

Dienstleiding Douane?

Steekt uw hand in 
eigen boezem!

en waaruit

de Douane 

aar de 

werd door

ng van de

vond het 

om te

t vond dat 

oep waren

eld dat de 

een slaatje 

nagement 

oegd gezag

ses

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel
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‘Heerlijk uitgeslapen vandaag? Tot rust gekomen in de baas zijn tijd? Omhoog gevallen? 
Aan het ‘werk’ geweest? Wat een leven!’ Zomaar een greep van ‘complimenten’ die je 
kunt krijgen als je thuis of ergens anders aan het werk bent geweest.

Trending topic: Het Nieuwe Werken

Is het wel zo nieuw?
Huisvesting, 

nieuwe 

aansturing 

enzovoort? 

Houd de 

website, de 

Binding en de 

komende 

uitgaven van 

Bondig in de 

gaten.

Ook in de intercity en natuurlijk in de Fyra kun je aan het werk.

Op zich is dat nog te begrijpen, want met het onder de 

aandacht brengen van Het Nieuwe Werken is er een beeld 

ontstaan van verwende jonge trainees die onder het genot 

van een cappuccino met een iPad in de achtertuin of op het 

terras aan het werk zijn. Of net doen alsof. Al bellend en 

typend zie je ze zich uitsloven alsof de wereld om hen 

draait. Een zichzelf respecterend ambtenaar houdt daar 

liever enige afstand van en gaat bij voorkeur in het kantoor 

aan de slag. Gewoon, zoals het hoort. Een paar maanden 

geleden verschenen de strategische personeels- én 

middellange termijnplannen waarin ook Het Nieuwe 

Werken de nodige aandacht kreeg. Inmiddels zijn er diverse 

beleidsnotities, blogs, boostdagen en seminars over dit 

thema verschenen en georganiseerd. Binnenkort mogen we 

spreken van de digitale werkplek Belastingdienst. Wen daar 

alvast maar aan. Het Nieuwe Werken, waar gaat het 

allemaal over? 

 

Een visie
Om met de deur in huis te vallen. Als we het over Het 

Nieuwe Werken hebben, dan spreken we over een visie, of 

liever gezegd, een middel om tot een goed functionerende 

overheid te komen. Hoe is dat doel te bereiken? Door het 

werken effectiever, effi ciënter maar ook plezieriger te 

maken voor de organisatie én de medewerker. Binnen 

zekere grenzen staat de medewerk(st)er centraal door hem 

of haar de ruimte te geven hoe en waar er wordt gewerkt, 

wanneer er wordt gewerkt en met wie er wordt gewerkt. 

De achterliggende gedachte is verbinding en digitale 

samenwerking. Dit alles met ondersteuning van de laatste 

technologie. Dus toch met behulp van die iPads, 

smartphones en de vervanging van ‘gewone’ computers 

door pc’s die op deze ontwikkelingen zijn voorbereid. 

Verder is het nieuwe Offi cepakket en het nieuwe intranet 

in aantocht. Dat zijn behoorlijke vooruitzichten, maar dit is 
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Arjan van 

der Stelt

nog lang niet alles. Het Nieuwe Werken speelt op de 

achtergrond een gastrol voor de denkrichtingen die over de 

toekomstige huisvesting gaan. Verder vraagt Het Nieuwe 

Werken om een andere manier van leiding geven. 

Het aansturen zal een resultaatgericht karakter gaan 

krijgen. Dat is wel zo logisch als de medewerkers van een 

team op diverse locaties aan het werk zijn. Dat zegt tevens 

weer iets over de manier van de onderlinge samenwerking 

met elkaar. Dat zal vaker op afstand zijn. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk om met collega’s zaken op te pakken 

terwijl ze allebei op verschillende kantoren of rijksdiensten 

werkzaam zijn. Sterker nog, misschien kennen ze elkaar niet 

eens persoonlijk. Uiteraard zal de ene werkstroom zich 

beter voor het nieuwe werken laten inpassen dan de 

andere. `Dat alles is de essentie van Het Nieuwe Werken. 

Het gaat dus echt om iets wezenlijk anders dan lekker op 

een terras of thuis op de slaapbank, met een iPad spelen. 

ANPR-actie
In zekere zin is Het Nieuwe Werken al geruime tijd, min of 

meer, op kleine schaal al gemeengoed binnen de dienst. 

Er zijn voorbeelden te vinden die er al sterk op lijken. 

Neem de ANPR-acties (Automatische Nummerplaat 

Registratie). Dat zijn controles die op diverse plaatsen in het 

land plaats-vinden. Je kunt hierbij denken aan snelwegen, 

evene-menten, parkeerterreinen of woonwijken. 

Invorderaars, deurwaarders en Douanemedewerkers gaan 

samen met medewerkers van de Politie en/of de Koninklijke 

Marechaussee aan de slag. Tijdens zo’n actie controleren zij 

op, onder andere, verboden goederen, nog te vorderen 

aanslagen en illegaliteit. Met enige regelmaat zijn de 

resultaten van zo’n actie op de Beeldkrant en in 

persberichten te lezen. Wat is nu het bijzondere aan een 

ANPR-actie? Dat is de samenwerking met andere over-

heden. Verder is de werktijd van de actie tijdsonafhankelijk, 

tenminste, als je die afzet tegen een gewone kantoordag 

van negen tot vijf. Een zaterdagavond kan net zo goed een 

actieavond zijn. Om de controles zo goed en vlot mogelijk 

uit te voeren is ICT-ondersteuning een vereiste. Denk bij-

voorbeeld aan kentekenherkenning en het controleren van 

te vorderen aanslagen. De medewerker staat centraal en 

weet waar en met wie hij samenwerkt. Vrijheid, blijheid? 

De ANPR-actie is natuurlijk van tevoren gepland, de locatie 

staat vast en het zal per organisatieonderdeel ook duidelijk 

zijn wie de deelnemers zijn. De tijd zal leren of een 

ANPR-actie in het klein als voorbeeld kan dienen voor grote 

samenwerkingsprojecten in de toekomst. Natuurlijk is er 

altijd een moment van bezinning - wat gaat er goed en wat 

kan er beter. Maar de spreekwoordelijke ingrediënten voor 

het werken in de toekomende tijd zijn in voldoende mate 

aanwezig.  

Bondig
Voor de NCF is Het Nieuwe Werken al een ingeburgerd 

fenomeen. Weliswaar zijn er altijd collega’s in het 

hoofdkantoor te Rotterdam aan het werk, veel gebeurt ook 

op diverse locaties in het land. De Bondig die je nu in de 

handen hebt is daar een prima voorbeeld van. Nadat het de 

redacteur is opgevallen dat Het Nieuwe Werken een 

‘trending topic’ is, wordt tijdens een redactievergadering in 

Rotterdam afgesproken dat er, voor de volgende uitgave 

van Bondig, een artikel over moet komen. Nadat voor deze 

en andere artikelen afspraken zijn gemaakt over de lengte 

van het verhaal en de deadline, gaan de redacteuren met 

hun opdrachten op stap. Je zou de vergadering een 

moment van resultaatgerichte sturing kunnen noemen. 

In de trein op weg naar Enschede maakt de redacteur een 

eerste opzet van zijn verhaal en probeert hij via het internet 

de benodigde documentatie te vinden. De dagen daarna 

maakt hij daar een artikel van. Tegelijkertijd heeft hij 

contact met de fotograaf in Groningen om af te stemmen 

welke foto’s bij het artikel passen. Als de deadline in zicht 

komt, sturen de redacteur en de fotograaf het artikel en 

foto’s door naar de eindredacteur in Lewedorp. Hij redi-

geert het artikel en biedt het voorlopige eindresultaat als 

kopij ter behandeling aan voor de komende redactie-

vergadering. Nadat de redactieleden de kopij hebben 

beoordeeld verzorgt de eindredacteur, in nauwe 

samenwerking met de conceptfotograaf in Boxtel én de 

ontwerpstudio in Enschede, de opmaak en vormgeving van 

de komende uitgave. Tenslotte is de drukkerij in Den Haag 

aan zet en valt kort daarna het blad bij de leden op de mat. 

Ben je als redactielid ook een globetrotter in eigen land? 

Nee, gelukkig niet. Dankzij de digitale snelweg bleef het 

in dit geval bij twee reizen naar Rotterdam binnen een 

periode van twee maanden. En wie weet, worden de 

redactievergaderingen ooit nog wel eens geplande 

chat-sessies met de hoofdredacteur als operator!
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Deze dag wil ik, in het kader van de bezuinigingen, 

gebruik maken van het openbaar vervoer - hoewel 

dat ook niet goedkoop is - maar je moet toch wat. 

De meeste kans van slagen biedt in die omstandig-

heden een opstapplaats waar bussen stoppen, zodat 

ik daar kan aanmonsteren. Dit is veelal ook een plek 

die s‘avonds laat vandalen aantrekt met minder 

goede bedoelingen. Lof voor dat slopersgilde, want 

zij hadden de voorafgaande avond fl ink hun best 

gedaan. Naast het overgebleven karkas zoek ik een 

plaats. ‘Het is toch aller-verschrikkelijkst’, zegt een 

man en hij schopt wat glassplinters opzij. Hij heeft 

de zorgelijke uitstraling van iemand die onder een 

strak blauwe lucht toch nog wacht op een regenbui 

en teleurgesteld reageert als die niet komt. De vrouw, 

die aan komt lopen, lijkt mij iemand die studeert voor 

presentatrice. Ze is zwaar opgedoft en draagt 

opvallende kleding dat haar een pompeus uiterlijk 

verschaft. Zonder enige aankondiging vangt zij aan 

met een verslag van het NOS journaal dat die ochtend 

moet zijn uitgezonden.

Boodschap
‘Bezuinigingen en nog eens bezuinigingen’, begint ze. 

Het is een ongebruikelijke opening maar ze moet het 

presenteren nog leren, vandaar dat ik er niets van zeg. 

Ze houdt haar handtasje stevig voor haar buik, 

waarschijnlijk niet wetende dat tasjesdieven op dit uur 

van de dag nog op één oor liggen. ‘Ze noemen dat het 

Kunduz-akkoord‘, vervolgt ze. De jongeman die 

levenloos op het bankje zit en bijkomt van een 

kampioensfeest waaraan menig voetbalfanaat heeft 

deelgenomen, reageert niet. Overmatig drankgebruik 

heeft diepe sporen in zijn gezicht getrokken. Hopelijk 

heeft hij geen verantwoordelijke baan. ‘Er komt een 

btw-verhoging en een nullijn voor ambtenaren‘, zegt ze. 

De man, nu toch enigszins onder de indruk van al die 

sombere mededelingen, lijkt wat te krimpen onder al 

dat woordelijk geweld. ‘Het is toch wat’, reageert hij 

zorgelijk. De vrouw, nu zichtbaar op dreef en 

aangemoedigd door die minimale respons vervolgt: 

‘Ook de AOW-leeftijd en de hypotheekrenteaftrek 

worden bijgesteld en er komt ook nog een vergroening 

van het belastingstelsel.’ Er valt een genadeloze stilte 

die alleen wordt onderbroken door het gekwetter van 

een paar vogeltjes. Zij hebben dan ook geen enkele 

boodschap aan welke bezuinigingsmaatregel dan ook. 

Kampioen
‘En dan heb ik het nog niet eens over de aantasting van 

het ontslagrecht.’ Onder het slaken van een diepe zucht 

die van ver uit haar binnenste leek te komen, zegt ze met 

een mateloze ergernis in haar stem: ‘En dat hebben 

we allemaal te danken aan de slappe houding van de 

PVV.’ De geventileerde ellende lijkt defi nitief te 

verschrompelen tot een vormeloos hoopje niets-

zeggende woorden als in de verte de streekbus nadert 

die ons naar de plaats van bestemming moet brengen. 

Triomfantelijk zoeken haar ogen nog heel even naar 

een vorm van herkenning onder haar toehoorders. 

De jongeman blijft echter laveloos zitten en kijkt met 

lodderige ogen naar de plek waar nog steeds niets te 

zien valt en de man tuurt radeloos naar de strak blauwe 

lucht op zoek naar dat ene regenwolkje. De restanten 

van het eenzijdig monoloog verdampen defi nitief in de 

rook van stinkende uitlaatgassen als de autobus voor de 

halte tot stilstand komt en als een gulzig monster sissend 

haar deuren laat opengaan. Een opgewekte chauffeur 

kijkt enigszins afwachtend naar zijn toekomstige 

passagiers. De vrouw stapt als eerste naar binnen, 

gedwee gevolgd door de man. Ook de jongeman komt 

nu steunend overeind. Hij zucht nog eens diep en strijkt 

met een vermoeid gebaar door zijn haar en mompelt: 

‘Als dit demissionaire kabinet ooit kampioen wordt 

met deze bezuinigingen dan ga ik niet naar dat feest, 

zelfs niet als de drank er gratis is.’ Hierin vindt hij in mij 

een medestander, want ik ga ook niet.

Peertjes hersenspinsels

Peertje

Column
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Wie bepaalt het huisvestings-
plaatje?
Een stappenplan.

1.  De huisvestingsvisie van de 

Belastingdienst wordt met de 

COR besproken.

2.  De huisvestingsvisie van de 

Belastingdienst wordt ingediend 

bij het ministerie van BZK. 

De Belastingdienst houdt zich 

daarbij het recht voor om nog 

andere wensen bij BZK in te 

dienen, mochten veranderingen 

bij de Belastingdienst daar 

aanleiding toe geven (het 

zogenaamde werkprocessen-

concentratie dossier).

3.  BZK stelt Masterplannen op voor 

de huisvesting van de rijksdiensten 

binnen alle provincies. 

4.  In deze Masterplannen wordt ook 

rekening gehouden met andere 

belangen (denk aan bijvoorbeeld 

belangen van andere rijksdien-

sten, provincies, gemeenten, 

landelijke politiek).

5.  Vóór de zomer wordt met alle 

provincies gesproken.

6.  De uiteindelijke defi nitieve keuze 

voor de rijkslocaties ligt bij BZK 

(dus niet bij de Belastingdienst!). 

7.  De aanvankelijk twaalf rijkslocaties 

zijn inmiddels door de politiek 

uitgebreid naar 59 plaatsen.

8.  In 2020 moet aan de gestelde 

normen zijn voldaan. 

Wanneer zal er meer duidelijk-
heid zijn over de vestigings-
plaatsen?
De besluitvorming ligt dus niet bij 

de Belastingdienst, maar bij BZK. 

Zij beslissen uiteindelijk welke 

locaties worden aangewezen als 

rijksoverheidknooppunten. De ver-

wachting is dat het plan van de 

Belastingdienst binnenkort bij BZK 

wordt ingediend. De Masterplannen 

Hoe gaat de Belastingdienst om met de vormgeving van haar werkprocessen in een 
krimpende overheid (het zogenaamde ‘concentratie’-vraagstuk)? Over de ‘denkrichting’ 
van de Belastingdienst is al via ‘Binding-mailberichten’ naar jullie gecommuniceerd. 
De dienstleiding verwacht in de zomermaanden een voorgenomen besluit en 
adviesaanvraag in te dienen bij de medezeggenschap. Daarnaast speelt de taakstelling 
(politiek opdracht) en de strakkere rijksbrede normen voor huisvesting (effi ciencyslag) 
een rol. De Ministerraad wil de rijkskantoren bundelen. Het is daarbij de bedoeling dat de 
departementen worden teruggetrokken in eigendomspanden.

Onrust over concentratie werkzaamheden en huisvesting

Wat doet de NCF?

Bij de bepaling van de huisvestingsbehoefte van de Belastingdienst 

is niet de huidige werkwijze het uitgangspunt, maar hoe de 

werkprocessen er in de toekomst uitzien.
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Zo worden bijvoorbeeld op fora en andere sociale media 

geregeld onwaarheden/onjuistheden verkondigd over 

overheidsbeleid. Ligt het nu op jouw pad als ambtenaar 

om hier op in te grijpen? Hoe ver reikt jouw professionele 

ruimte als ambtenaar - en dus als vertegenwoordiger van 

de overheid - eigenlijk? Dat zijn dilemma’s waar je als 

ambtenaar regelmatig mee te maken krijgt. Je moet 

verschillende belangen en waarden tegen elkaar afwegen 

en tegelijk binnen de regels van de wet blijven.

Hoe doe je dat? En aan de hand van welke uitgangs-

punten? Anders gezegd: wat zijn de kernwaarden voor 

ambtelijk vakmanschap?

Het ministerie van BZK wil deze kernwaarden in 

beeld brengen en begint daarover een debat op 

www.ambtelijkvakmanschap.nl

Gaat de publieke dienst je aan het hart? Vind je ook 

dat jouw ambtelijk handelen gebaseerd moet zijn op een 

aantal universele kernwaarden? Welke zijn dat voor jou? 

Welke basisbeginselen vormen voor jou HET richtsnoer 

voor je werk? 

Doe mee en meld je aan op www.ambtelijkvakmanschap.nl. 

Discussieer mee! 

Angelique 

Kansouh

Rijkoverheid van BZK komen gereed 

in 2012 en 2013. Wel is het zo dat de 

discussie over de denkrichting inzake 

concentratie werkprocessen (zeg 

maar organisatieontwikkeling) bij 

de Belastingdienst, weer gevolgen 

kunnen hebben voor de huisvesting. 

Kortom: het is nog lastig om te 

bepalen op welk moment er echt 

duidelijkheid kan worden gegeven. 

Het traject - het gaat om een proces 

van jaren waarin geleidelijk kanto-

ren worden afgestoten - start dan na 

afronding besluitvorming BZK en 

wordt geleidelijk doorgevoerd.

Wat doet de NCF?
De medezeggenschap is betrokken 

bij de denkrichting waar bijvoor-

beeld de Belastingdienstregio’s op 

termijn zich zouden kunnen 

huisvesten. Dit gebeurt voordat de 

Belastingdienst haar plannen over 

huisvesting gaat indienen bij BZK. 

Wij als NCF zullen bij de uiteindelijke 

beslissing ná de zomer goed kijken 

naar de personele gevolgen voor 

jullie: zijn de locaties goed bereik-

baar met openbaar vervoer, hoeveel 

medewerkers krijgen te maken met 

langere reisafstanden, wat wordt de 

maximale reistijd woon-werk, ga je 

wellicht ander werk doen, hoe vindt 

compensatie van reistijd en reis-

vergoeding plaats voor de langere 

reisafstand, voor hoe lang geldt die 

compensatie en hoe voorkomen we 

dat medewerkers meermalen 

verplaatst worden? Let op: het ligt 

dus wel in de lijn van verwachting 

dat er kantoren zullen gaan sluiten 

maar de keuze is dus nog niet 

defi nitief. De NCF vindt het dan ook 

zeer onfatsoenlijk als medewerkers 

nu worden voorgelicht alsof er wel al 

een defi nitieve keuze is gemaakt.

De doelstelling van het 

kabinet is om richting 2020 te 

besparen op de huisvestings-

kosten van de Rijksoverheid. 

In de regio Den Haag zou dit 

gaan om een bedrag van 

ongeveer 56 miljoen euro, in 

de rest van Nederland om 

circa 70 miljoen euro. Uitgangs-

punt: 59 vestigingsplaatsen. 

De besparingen die worden 

gerealiseerd mogen de 

diensten zelf gebruiken voor 

het invullen van hun eigen 

taakstelling. Hierbij heeft 

Peter Veld voor de Belasting-

dienst aangegeven ‘liever 

minder stenen dan minder 

mensen’.

Net zoals elke werknemer wil je als ambtenaar je werk zo goed mogelijk doen. Maar als 
ambtenaar werk je ook in een glazen huis. Je wordt steeds geacht te handelen zoals een 
goed ambtenaar betaamt. Ook moet jouw optreden bijdragen aan het vertrouwen in het 
gezag van de overheid.

Discussieer mee!

Ambtelijk vakmanschap
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Politieke nullijn 2012 en 2013 voor rijksambtenaren 

Waarom trekken de ambtenarenbonden niet gezamenlijk 

op en proberen we mensen in de actie-modus te krijgen? 

De politiek kan door het opleggen van een eenzijdig 

loondictaat voor alle overheidsambtenaren heel makkelijk 

bezuinigen. Overigens ontspringen de gemeente-

ambtenaren deze dans, omdat zij al een akkoord 

hadden voordat dit politieke besluit werd genomen. 

Het loondictaat zal, zonder acties en verzet door 

getroffenen, door de politiek worden doorgevoerd. 

Als vakbond zijn hierop verschillende reacties mogelijk:

1.  We accepteren dit en gaan onderhandelen om 

zoveel mogelijk goede andere afspraken te maken. 

Dit kan een relevante strategie blijken te zijn, 

aangezien ook is besloten dat de vergoeding 

woon-werkverkeer belast gaat worden. Indien we 

hierover niets afspreken zal dit tot resultaat hebben 

dat medewerkers belasting moeten gaan betalen 

over hun reiskostenvergoeding.

2.  We accepteren dit niet en we gaan actievoeren (dus 

niet onderhandelen). Samenwerking met de andere 

vakbonden ligt voor de hand omdat we als 

overheidsambtenaren allemaal met het dictaat van de 

0-lijn worden geconfronteerd. Optie 2 heeft wel als 

risico dat indien dit niet succesvol blijkt te zijn, er ook 

geen goede andere afspraken gemaakt kunnen 

worden.

Wie bepaalt de cao-strategie voor straks?

Dat zal natuurlijk niet alleen door de cao-onder-

handelaars (Marianne Wendt en Peter Wulms) gebeuren. 

Zij zullen dus de komende tijd gesprekken voeren met 

leden en kaderleden over de te volgen strategie. 

De inschatting over de actiebereidheid is natuurlijk 

relevant voor de keuze welke strategie uiteindelijk 

gevolgd gaat worden. 

Afschaffi ng van de onbelaste reiskosten-
vergoeding woon/werkverkeer

Gaat dit de medewerkers veel geld kosten? En hoe zit het 

met medewerkers die moeten reizen naar werkplekken 

waar geen OV is? En dan hebben we het nog niet over de 

reisbewegingen die medewerkers moeten maken voor de 

‘concentratie-plannen’.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Het 'Lente-akkoord'

12
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Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding 

woon/werkverkeer heeft inderdaad als effect dat over de 

huidige reiskostenvergoeding belasting betaald moet 

worden door de medewerker. Het is dan ook een 

onderwerp dat een groot fi nancieel effect heeft 

(waarschijnlijk een nog groter fi nancieel effect dan de 

2-jarige nullijn voor ambtenaren, die in datzelfde 

akkoord staat). Zowel de nullijn als de belaste reis-

kostenvergoeding zijn onderwerpen die alleen in een cao 

te veranderen zijn. Uiteraard vindt de NCF dat de 

reiskosten onbelast moeten blijven. Samen met de 

andere overheidsbonden zullen we hierin de strategie 

richting werkgever bepalen.

De planning is om de reiskostenvergoedingen voor 

woon-werkverkeer al per 1 januari 2013 in te voeren. 

Wel wordt vermoedelijk nog de mogelijkheid geboden 

om een onbelaste reiskostenvergoeding te verstrekken 

voor de zakelijke kilometers (de dienstreizen dus). 

En met ingang van 1 januari 2014 wordt deze vrijstelling 

dan omgezet in vrije ruimte binnen de zogenaamde 

werkkostenregeling (kortweg: de vervanger van de 

huidige IKAP-regeling).

Pensioenakkoord

Hoe zit het met het pensioenakkoord dat in juni 2011 is 

afgesloten?

Het pensioenakkoord dat werkgevers en vakbonden met 

minister Kamp in juni 2011 hadden afgesloten, is door 

het ‘Lente-akkoord’ van tafel geveegd. Ouderen moeten 

al  vanaf volgend jaar een bijdrage gaan leveren. In 2019 

moet de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2023 is die 67 

jaar. In het oude pensioenakkoord werd nog helemaal 

geen datum voor het verhogen van de pensioenleeftijd 

naar 67 jaar genoemd. In het ‘Lente-akkoord’ wordt 

bovendien de verdere verhoging van de AOW-leeftijd 

afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van de 

levensverwachting na 2023. 

Hoe zit het met mensen die al met vroegpensioen zijn 

gegaan en nu worden geconfronteerd met een hogere 

AOW-leeftijd?

Mensen die na 2012 65 jaar worden, krijgen nu later 

AOW dan waarop zij gerekend hebben. Een inkomensgat 

dus dat niet kan worden gecompenseerd met langer 

doorwerken omdat ze al zijn gestopt met werken. 

Ook de politiek heeft dit probleem ingezien. Er wordt 

hiervoor nog een overgangsregeling bepaald. 

De uitwerking hiervan is mede bepalend voor wat de 

fi nanciële gevolgen voor medewerkers zijn. 

Welke gevolgen heeft dit akkoord voor medewerkers die 

dit jaar met FPU willen gaan?

De exacte gevolgen zijn nog niet te overzien. Een van de 

vragen is of er ook voor medewerkers die dit jaar met 

vroegpensioen gaan, een overgangsregeling gaat komen. 

Advies aan medewerkers die nu met FPU wensen te gaan, 

is om nog even te wachten met de FPU-aanvraag totdat 

onduidelijkheden over de individuele inkomenspositie 

zijn weggenomen.

Wat betekent dit akkoord voor je ABP-pensioen? 

Dat is ook nog niet duidelijk. De Tweede Kamer heeft 

een akkoord bereikt, maar de voorstellen moeten nog 

omgezet worden in wetgeving. Pas als dat is gebeurd, 

kunnen we de gevolgen voor het ABP-pensioen onder-

zoeken. De sociale partners (vakbonden en werkgevers in 

de Pensioenkamer) maken afspraken op welke wijze deze 

voorstellen in de ABP-regeling worden opgenomen.

Wat wordt bedoeld met de richtleeftijd voor de opbouw 

van een aanvullend pensioen? 

Er is een akkoord bereikt dat in 2014 de richtleeftijd voor 

de opbouw van een aanvullend pensioen omhoog gaat 

naar 67 jaar. Nu bouw je pensioen op om bij het bereiken 

van de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan. 

Maar je mag dat pensioen ook eerder of later laten 

ingaan. Ga je eerder met pensioen, dan is je maandelijkse 

pensioenbedrag lager. Ga je later, dan wordt het 

pensioen hoger dan wanneer je op je 65ste met pensioen 

gaat. In de plannen van het kabinet bouw je vanaf 2014 

pensioen op om vanaf je 67ste met pensioen te gaan. 

Maar ook dan mag je dat pensioen nog steeds eerder of 

later laten ingaan.

Let op: het Lente-akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. 

De verwachting is dat eind mei de uitgewerkte plannen 

naar de Tweede Kamer worden gezonden. In verband met 

de kopijdatum van Bondig zijn de ‘uitgewerkte’ plannen 

niet in deze vragen en antwoorden meegenomen.
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Enkele maatregelen van het ‘Lente-akkoord’ op een rijtje:

•  Nullijn voor ambtenaren in 2012 en 2013.

•  Effi ciencykorting op ministeries (875 miljoen euro 

structureel; waarvoor voor de Belastingdienst een extra 

taakstelling van circa 35 tot 40 miljoen structureel is 

toebedacht).

•  Hogere inkomens krijgen in 2013 een eenmalige extra 

belastingheffi ng (crisisheffi ng). Hoge vertrekbonussen 

worden extra belast. 

•  De AOW-leeftijd wordt in 2013 verhoogd met 1 

maand. Zo ook voor 2014 en 2015. De AOW-leeftijd 

wordt vanaf 2016 t/m 2018 verhoogd met 2 maanden 

per jaar zodat in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar is. 

Vanaf 2020 gaat de AOW-leeftijd ieder jaar met 4 

maanden omhoog. Vanaf 2023 is de AOW-tijd dan 

67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levens-

verwachting gekoppeld.

•  In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende 

pensioenen (zoals je ABP-pensioen) worden verhoogd 

naar 67 jaar. Let op: dit geldt alleen voor nieuwe 

opbouw. De fi scaal maximale opbouwpercentages voor 

het aanvullend pensioen worden kleiner.

•  Hoger btw-tarief: van 19 naar 21 procent. Dat zal al per 

oktober 2012 in moeten gaan. Het lage btw-tarief voor 

eerste levensbehoeften blijft ongemoeid op 6 procent. 

Daarentegen komt er geen infl atiecorrectie voor de 

belastingschijven.

•  Tarieven van de 1e en 2e schijf worden met 0,4 procent-

punt verlaagd naar 1,55% respectievelijk 10,4%.

•  Accijnsverhoging op alcohol, tabak en frisdrank.

•  Lastenverhoging van o.a. aardgasheffi ng, leidingwater, 

kolenbelasting.

Nu de details van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten 
bekend worden, wijkt de opluchting dat er een akkoord is voor schrik. Want het akkoord 
bevat akelige maatregelen. Zo zijn er veel lastenverhogingen. De btw en de eigen 
bijdrage voor zorg gaan omhoog, midden in een crisis die toch al aan de koopkracht en 
het vertrouwen van de consument knaagt. Wat zijn de gevolgen van het zogenaamde 
‘Lente-akkoord’ voor jou?

De gevolgen

Het 'Lente-akkoord'

Wat zijn de koopkrachteffecten voor ambtenaren? 

Die effecten zijn stevig. Ambtenaren krijgen 2 jaar 

geen loonstijging. Daarnaast is er de infl atie van 

ruim 2%. De onbelaste reiskostenvergoeding 

vervalt en het eigen risico zorg wordt fors 

verhoogd. Daar komt bij dat de meeste spullen 2% 

duurder zullen worden door de btw-stijging van 

het hoge tarief van 19 naar 21%. De BTW-

verhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd via 

de inkomsten- en loonbelasting. De tarieven van de 

1e en 2e schijf van box 1 van de inkomstenbelasting 

worden met 0,4%-punt verlaagd. Het maximum 

van de arbeidskorting stijgt met 70 euro. 

14
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•  Hypotheekrenteaftrek: vanaf 2013 is voor nieuwe 

hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar bij een 

lening die volledig wordt afbetaald. Voor bestaande 

gevallen blijven de bestaande regels gelden. Nieuwe 

hypotheken mogen niet meer bedragen dan de waarde 

van het huis. Voor starters komt er een overgangs-

regeling waardoor zij nog tijdelijk een hogere 

hypotheek kunnen aangaan.

•  Overdrachtsbelasting op woningen wordt permanent 

verlaagd tot 2%.

•  Huurverhoging: de huur voor huurders met een 

inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro per jaar mag 

worden verhoogd met de infl atie plus 1%.

•  Eigen bijdrage in AWBZ gaat omhoog: eigen risico 

wordt verhoogd naar 350 euro.

•  Onbelaste reiskostenvergoeding en onbelast privé-

gebruik leaseauto wordt afgeschaft.

•  Kinderbijslag wordt bevroren in 2013 en 2014.

Let op: deze editie van Bondig is op 30 mei 2012 

opgemaakt. Het kan dus mogelijk zijn dat als je dit 

artikel leest, er aangepaste dan wel uitgewerkte 

maatregelen tot stand zijn gekomen. Voor meer 

informatie kijk je op www.ncf.nl (rubriek cao). Besef ook 

dat er op 12 September 2012 Tweede Kamerverkiezingen 

staan uitgeschreven. Het is dan ook nog maar de vraag 

of de partijen die straks een meerderheid zullen gaan 

vormen, ook daad-werkelijk alle maatregelen zullen 

gaan doorvoeren. Raadpleeg dus de verkiezings-

programma’s en stem op de partij van jouw keuze. 

De 3%-eis van Brussel. Dat is wat het tekort op 

onze overheidsbegroting in 2013 maximaal mag 

zijn. 3% van 627 miljard (het bruto binnenlands 

product van 2013) is 18,81 miljard.

Angelique 

Kansouh
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Zij willen hun uitgestalde goederen tegen zeer billijke 

prijzen graag aan jou verkopen. Vaak wordt er bij de 

onderhandelingen thee of iets lekkers aangeboden. 

Lopende langs de stalletjes valt het al gauw op dat de 

handelaren producten aanprijzen die ook gewoon in 

Nederland te koop zijn. Overal zie je producten van 

Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada, Adidas, Rolex en 

andere merknamen. Bij ons staan deze merken bekend 

als dure luxegoederen. Een tas van Louis Vuitton kost in 

Nederland al gauw honderden euro's. Onbetaalbaar 

voor de meeste vakantiegangers, maar is hier voor 

slechts enkele tientjes te koop. Hoe kan dat? 

Onschuldig?
Bekijk je de Louis Vuitton tas van dichtbij dan valt het 

op dat de tas veel slapper is dan de dure tas, die je in 

Nederland koopt. En ook de rits begint na een paar keer 

gebruik al fl ink te haperen. Het is allemaal niet echt. 

Al de producten die hier uitgestald staan zijn namaak 

en de toeristen zijn er, gezien de verkoopcijfers, dol op. 

De Douane in Nederland is veel minder blij met al deze 

namaakproducten. Jaarlijks wordt er wereldwijd voor 

miljarden euro’s aan namaakgoederen verkocht. 

Volgens Carratu International, een vooraanstaand 

onderzoeksbureau van misbruik van Intellectuele 

Eigendomsrechten (IER), worden de winsten onder 

andere gebruikt om terroristische activiteiten van 

onder andere Al Qaida te fi nancieren. Dus zó onschuldig 

is het kopen van deze namaakartikelen helemaal niet. 

De Douane in Nederland treedt daarom al sinds een 

aantal jaren op tegen de invoer van deze goederen.

‘Net echt’
In het afgelopen jaar, heeft de Douane op Schiphol een 

tweetal acties gedraaid (‘Brandberg’ en ‘Grand Bazaar’). 

Tijdens deze acties werden er veel namaakgoederen 

onderschept. De goederen bleken voornamelijk 

afkomstig te zijn uit Afrikaanse, Aziatische en Oost-

Europese landen. Horloges, elektronica, tassen, kleding 

en zelfs nagemaakte medicijnen werden door de 

reizigers meegenomen. Als vervolg op beide acties 

organiseerde de Douane op Schiphol onlangs de actie 

Vanaf de burcht bij Alanya in Turkije heb je een schitterend uitzicht over het Cleopatra 
Strand. De golven van de Middellandse zee komen hier al sinds mensenheugenis aanrollen 
en verspreiden zich ragfi jn over het witte strand, als waren zij de gewaden van de 
gewezen beeldschone Egyptische koningin Cleopatra VII. De legende over het strand 
zegt dat Cleopatra hier elke dag haar Koninklijke voeten baadde. Verderop in de stad 
maken de herinneringen aan het Oude Egypte plaats voor hele andere indrukken.  Hier 
tref je de drukbevolkte marktplaatsen aan en ‘struikel’ je over de Turkse tapijten, kruiden, 
specerijen, groente, kleding, antiek, sieraden, souvenirs en cadeautjes. Overal word je door 
kooplui, op nogal luidruchtige wijze, aangesproken. 

Douaneactie ‘Net Echt’ op Schiphol

The Devil wears Prada
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zijn met hun werk. Een aantal passagiers wordt voor 

verdere controle met hun koffers naar de visitatietafels 

geleid. De vluchten, die speciaal voor deze actie zijn 

geselecteerd komen uit Hong Kong, Dubai, Singapore, 

Istanbul, Peking, Bangkok en andere verre oorden. 

Al gauw worden de eerste verdachte goederen aan-

getroffen en wordt er een vraagbaak IER ingeschakeld 

om de producten op hun echtheid te controleren. 

In dit geval gaat het om een stapel kleding en een 

aantal voetbalshirts. Al na een paar kledingstukken 

ziet de vraagbaak dat het om nepartikelen gaat. 

Hij laat mij de rafels in de hals van het T-shirt zien, het 

‘Net Echt’. Tijdens deze in de maand mei gehouden 

actie werden er door een aantal target teams controles 

uitgevoerd op geselecteerde vluchten. De actie werd 

gecoördineerd door Haci Yucel, Louis de Vries en Ferry 

Lodesteijn. Enthousiast leggen zij me uit dat er vanuit 

het hele land (Schiphol, Roosendaal, Rotterdam, 

Eindhoven en Zwolle) vraagbakens IER naar Schiphol zijn 

gekomen. Speciaal met dat ene doel; een succes maken 

van deze actie. 

Niet voor niets
In Aankomsthal 4 op Schiphol is het een drukte van 

jewelste als actie ‘Net Echt’ in volle gang is. Overal zie 

je douaniers, vraagbaken en E-functionarissen bezig 

waslabel zit er scheef in gestikt en het logo is anders 

dan het origineel. De vraagbaak legt uit: ‘Drie kleding-

stukken of andere goederen, drie namaakhorloges, 

250 ml parfum, drie beeld- en geluidsdragers en 

geen enkele datadrager mogen passagiers meenemen. 

Meer niet.’ De passagier wordt uitgelegd dat hij in 

overtreding is en hij krijgt een proces-verbaal aan-

gezegd. De vierdaagse actie ‘Net Echt’, is volgens 

E-functionaris Alfred Tapsi, een succes geworden. 

In totaal zijn er zo’n duizend passagiers gecontroleerd. 

Bij 10% van hen werden onregelmatigheden aan-

getroffen. De meeste van de onregelmatigheden 

hadden te maken met nagemaakte goederen. 

Als Cleopatra in onze tijd had geleefd, dan had ze, 

vanwege de economische crisis, misschien ook 

gekozen voor namaakartikelen. Maar met een op echt 

gelijkende Prada tas, zou ze het zichzelf moeilijk 

hebben gemaakt. De Douane op Schiphol staat er 

niet voor niets.

Peter van 

Diepen

Een vraagbaak IER is een douanecollega die is 

opgeleid om namaakgoederen van echte goederen 

te kunnen onderscheiden. De meeste vraagbaken IER 

zijn gespecialiseerd in bepaalde merken.

Prada is een Italiaans modehuis dat gespecialiseerd is 

in luxegoederen voor mannen en vrouwen (kleding, 

lederen accessoires, schoenen en bagage). Het 

modehuis wordt gezien als een van de meest 

invloedrijke kledingontwerpers in de mode-industrie. 

Het merk staat gelijk aan weelderigheid en kwaliteit 

en wordt doorgaans gezien als statussymbool. Zoals 

vele andere luxemerken strijdt Prada tegen vervalsin-

gen en verzekert het de klanten alleen van authenti-

citeit in zijn offi ciële boetieks, outlet en webwinkel.
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SAP? Ja, SAP. Pipo de Clown schrok 

er jaren geleden al van van toen hij 

het ambtenarenvolgsysteem voor het 

eerst met eigen ogen aanschouwde. 

‘SAPperdefl ap’ was het enige wat hij 

op dat moment nog kon uitbrengen.

Hilarisch
SAP verovert het universum in rap 

tempo en er zijn al mensen die denken 

dat de wereld zal vergaan als het 

systeem wordt afgeschaft. Waar is SAP 

dan goed voor? Wel, het is de perfecte 

brandstof voor de bestuurlijke 

informatievoorziening (afgekort: BI) 

en vormt daarnaast de eerste aanzet 

tot de robotisering van medewerkers 

(afgekort: RvM). Jaap Peters spreekt 

in zijn boek en op zijn website 

(www.intensievemenshouderij.nl)

 van mensen die verworden tot 

kistkalveren. De menselijke maat is 

niet meer belangrijk. Het nieuwe 

credo is: als de cijfers op papier en in 

de geautomatiseerde systemen maar 

kloppen. We worden geacht allemaal 

mee te doen aan het spel dat volgens 

de bedenkers (en hun volgers) leidt 

tot sublimatie van de mensheid. Is dat 

wel zo? Slaat SAP (soms) niet door 

dan, hoor je de medewerker op de 

werkvloer denken. Dat hoeft niet, 

maar je moet wél de juiste mensen 

met de juiste competenties aan het 

stuurwiel zetten. Doe je dit niet, dan 

kan het hilarisch fout gaan. Ik zal 

enkele voorbeelden geven.

Lijstje
Om geruchten en andere WVB’s 

(Werk Verstorende Bezigheden) te 

kunnen lokaliseren, vastleggen en  

evalueren, is onlangs het WIS 

Flatulentie (scheten laten). Persoonlijke onwelriekend geurende overhead.

Een plasje doen. Buitengewoon noodzakelijk organisch verlof van korte 

duur.

Een sigaretje roken. Indirecte pensioendatum beïnvloedende tijd.

Roddelen over collega’s. Negatieve persoonlijke ontwikkeling.

Uit het raam staren. ADV.

Notoir dwarsliggen. Extra bonuspunten inzake verplichte verplaatsing 

i.h.k.v. reorganisaties.

Te lang blijven hangen bij het koffi eapparaat. Carrièreontmoedigende handelingen van korte duur.

Met de dienstauto van de voorgeschreven route afwijken. Ontslagbevorderende GPS-fraude.

Ongestreept surveilleren (in dienstauto rijden zonder 

douanestriping).

Ondubbelzinnig tegen het fair-play-principe ingaande 

dienstactiviteit.

Aanspreken van collega’s i.h.k.v. zelfsturing. Transparante abject en infame activiteiten in het 

belang van gratifi catie en organisatie.

(Wandelgangen Informatie Systeem) 

geïntroduceerd bij Belastingdienst. 

De ‘events’ moeten per seconde 

worden vastgelegd en gespecifi ceerd 

in SAP. Dit geschiedt zowel door de 

medewerker zelf als door oplettende 

collega’s. Daarnaast zijn in diverse 

ruimten gevoelige sensoren geïn-

stalleerd, die automatisch bepaalde 

handelingen detecteren en regi-

streren. Voor het gemak heb ik er 

hieronder een overzicht van gemaakt.

Bewust
Ik ben mij er van bewust dat dit 

stukje veel stof zal doen opwaaien en 

automatisch geboekt zal worden 

onder ‘onwelvoeglijke gezagsonder-

mijnende carrièreremmende indirecte 

tijdsbesteding’. Veiligheidshalve heb 

ik het concept daarom laten tegen-

lezen door een bevriende wiskunde-

leraar. Het verhaal had voor hem 

gelukkig een hoog herkenbaarheids- 

en realiteitsgehalte, dus dat zit wel 

goed. Mooi vond ik overigens zijn 

opmerking: ‘Dus als ik het goed 

begrijp, dan is SAP + WIS = BI - RvM = 

einde wereld?’ Hier krijg ik nou een 

droge keel van. Daarom ga ik nu eerst 

een SAPje drinken.

‘Bij het wereldwijde dataverkeer zijn vorig jaar 1,6 biljoen gigabyte aan data tot stand 
gekomen. Mocht je die gegevens in boeken uitdrukken, dan ontstaat er een stapel die de 
afstand tussen de aarde en de planeet Pluto 30 maal overbrugt.’ Dat staat in de toespraak 
van Bill McDermott, co-chef van softwarereus SAP, naar aanleiding van de in mei 2012 
gehouden aandeelhoudersvergadering in Mannheim.

Ambtenaren volgsysteem

Homo SAPiens

Frank 

Verweij
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•  je direct na je ouderschapsverlof tijdelijk je werktijden 

kan aanpassen?

•  wanneer je jouw recht op ouderschapsverlof volledig hebt 

gebruikt en je behoefte hebt om daarna je werkpatroon 

tijdelijk aan te passen, je sinds kort je werkgever kunt 

verzoeken om een tijdelijke aanpassing van het werk-

patroon in verband met de zorg voor je kind. Je moet dit 

verzoek wel 3 maanden vóór afl oop van je ouderschaps-

verlof indienen. De werkgever is verplicht om hierop 

uiterlijk 4 weken vóór afl oop van het ouderschapsverlof 

te beslissen.

•  er in maart 2012 een toonaangevend rapport is 

uitgekomen over het grote productiviteitsverlies 

door ICT-problemen en ontoereikende digitale 

vaardigheden op het werk?

•  de Nederlandse werknemer die met een PC werkt, 

gemiddeld 7,5% van zijn tijd verliest door slecht 

functionerende ICT en door gebrekkige digitale 

vaardigheden?

•  een groot deel van de werknemers de afgelopen 3 jaar 

geen enkele ICT-training heeft gevolgd? 

•  het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt) onderzoek heeft gedaan over de 

arbeidsparticipatie van 55-plussers?

•  wanneer medewerkers een positiever oordeel hebben 

over het door hun werkgever gevoerde personeelsbeleid, 

ze dan ook meer tevreden zijn over hun baan, meer 

bevlogen zijn in hun werk en minder vaak ziek zijn?

•  het ROA aanbeveelt om de werkinzet van medewerkers 

te vergroten door leidinggevende aan te sporen om 

meer waardering te laten blijken voor het functioneren 

van hun medewerkers, ze een goed loopbaanperspectief 

te bieden en achter hun personeel te gaan staan?

•  de positie van werkloze 55-plussers nog steeds slecht is?

•  dit volgt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel 

Planbureau?

•  het aantal ouderen dat werkloos raakt beperkt is, maar 

dat als ze eenmaal werkloos zijn, de termijn waarop men 

een baan vindt in veel gevallen (meer dan 50%) nog 

steeds twee jaar of meer is?

•  de positievere houding van werkgevers over doorwerken 

na je zestigste en de vermindering van het aantal 

ontziemaatregelen daar geen verandering in heeft 

gebracht?

•  de dekkingsgraad van ons pensioen eind maart op 

95% stond?

•  dit fors onder de grens van het dekkingstekort 

(104,3 %) is?

•  je in deeltijdpensioen kan werken en je niet meer bang 

hoeft te zijn dat bij ontslag je pensioeninkomen in 

mindering wordt gebracht op je WW-uitkering?

•  namelijk sinds 1 maart jl. deze korting niet meer geldt?

•  je nu dus recht blijft houden op de 

werkloosheidsuitkering voor het deel dat je werkt, ook 

als je inkomsten uit pensioen krijgt?

•  het Strategisch Personeelsplan Belastingdienst nu 

gereed is?

•  de NCF zich met name wil richten op het investeren in 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gebruik 

wil maken van de mogelijkheden van Het Nieuwe 

Werken? 

•  ‘De Grote Uittocht’ voor het Rijk pas tussen 2015 en 2020 

tot stand komt?

•  de uitstroom van gepensioneerde ambtenaren bij het 

Rijk de komende jaren 10% lager is dan de ramingen van 

het rapport De Grote Uittocht?

•  in 2009 39% van de doelgroep gebruikmaakte van de 

PAS-regeling?

•  dit in 2011 46% is?

•  deze groei mogelijk te maken heeft met dat 

medewerkers steeds later met pensioen gaan, maar ter 

compensatie daarvan wel hun werktijd willen 

verminderen? 

•  de gedachte dat ouderen meer ziek zijn dan jongeren op 

een vooroordeel berust?

•  het wel klopt dat medewerkers die langdurig dezelfde 

werkzaamheden uitvoeren (en dit zijn vaak oudere 

medewerkers) meer ziek zijn dan medewerkers die meer 

afwisseling hebben in hun werk of meer van functie 

veranderen?

•  er een relatie ligt tussen hoger ziekteverzuim en 

langdurig dezelfde functie uitoefenen, maar niet tussen 

hogere ziekteverzuim en leeftijd, maar dat als oudere 

medewerkers ziek zijn dit vaak wel langduriger (meer 

structureler van aard) is? 

Meer informatie? Mail naar ferrypereboom@ncfned.nl
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In de hoofdstad van de Achterhoek - Doetinchem - werkt 

Hannie Kroesen. Zijn dienstonderdeel, de Regionale 

Toezicht Organisatie, wordt simpelweg afgekort tot RTO. 

Hannie’s kernspreuk is: ‘Vriendelijkheid en vrolijkheid 

kosten niets, maar zijn onbetaalbaar.’ Dit zegt veel over zijn 

persoonlijkheid. Bij onze ontmoeting blijkt Hannie dan ook 

een vriendelijke, betrokken en aardige man te zijn, die niet 

verlegen zit om een kwinkslag. Dit nodigt onmiddellijk uit 

tot een ‘diepte-interview’. 

Achtergrond
Hannie begint: ‘Ik zal eerst iets vertellen over mijn achter-

grond en vervolgens wil ik graag inzoomen op mijn werk bij 

de Belastingdienst. Ik ben 56 jaar oud en woon in Zelhem, 

samen met mijn vriendin. Ik ben enige jaren geleden 

gescheiden met veel ‘ruis’ en advocaatkosten, maar die 

donkere periode heb ik nu gelukkig achter mij kunnen 

laten. Mijn drie kinderen zijn reeds uitgevlogen, maar ik 

onderhoud een goed en warm contact met hen. Mijn twee 

dochters rijden fanatiek paard. Dat is een prachtige sport 

en ik volg hun bezigheden - naast mijn activiteiten voor het 

koor in mijn dorp - zo veel als ik kan. Soms kan ik het niet 

laten om een opvoedkundige opmerking te plaatsen. 

Voorbeeld? Onlangs kwam ik in de manege en zag één van 

mijn dochters paardrijden met een mobieltje aan haar oor 

én een brandende sigaret in de mond. Ja, dan laat ik toch 

wel even vocaal mijn gezag gelden (ahum). Want, dat kan 

in mijn ogen dus écht niet. Dat deden wij vroeger écht 

anders. Vóór mijn belastingleven ben ik onder andere twee 

jaar eigenaar geweest van een patatzaak. Voorts heb ik een 

Komend met de auto vanaf de A12 begint het landschap in de verte plotsklaps behoorlijk 
te plooien. Het uitzicht wordt groener en weidser. De provincie Gelderland openbaart zich 
op het display van mijn TomTom. Meer in het bijzonder; de regio Montferland. De rivier 
heet hier geen Rijn, Maas of Waal, maar Oude IJssel en kronkelt zich, ondanks de zeer 
hoge waterstand, deftig door het zachtgroene polderlandschap. Op de plaatsnaambordjes 
ontwaar ik pittoreske namen, zoals Loil, Kilder en Wehl.

In gesprek met Hannie Kroesen

‘Vriendelijkheid en 
vrolijkheid kosten niets, 
maar zijn onbetaalbaar’

 Ik ben mijn vrienden eeuwig 
dankbaar voor hun hulp.

“ “



21Uitgave 8 - juni 2012

Frank 

Verweij

jaar met veel plezier als zelfstandig ondernemer achter de 

bar gestaan van voetbalclub V&A Pax in Hengelo (Gelder-

land). Het voordeel van zo’n achtergrond is, dat je gezien 

hebt hoe het er aan de overkant aan toe gaat. Daar heb ik 

bij mijn werk voor de Belastingdienst nog steeds veel 

voordeel van. Hoe handelt en denkt een ondernemer? 

Ik heb het ervaren en kan er over meepraten. Dat schept 

een zekere band met de klant. Daardoor kun je je werk 

‘gemakkelijker’ doen.’ 

Wenszittingen
‘Reeds gedurende mijn tijd bij het Kadaster werkte ik op 

een, voor die tijd nog niet gangbare, klantvriendelijke 

manier. Zo kan ik mij de periode van de ruilverkaveling nog 

scherp herinneren. We drongen de boeren geen ruilkavels 

op, maar gingen eerst met hen in gesprek.  Daartoe 

organiseerden we een zogenaamde ‘wenszitting’ en 

vroegen wij aan hen hoe zij de grondruil het liefst tot stand 

zagen komen. Dit konden zij dan met een kleurenviltstift 

aangeven op een papieren plattegrond. Uiteraard hadden 

wij ook belangen, maar we kwamen er altijd - in grote 

lijnen - samen uit. Deze werkwijze werd door de boeren 

zeer gewaardeerd. 

Grondruil hakte er doorgaans emotioneel zwaar in. Het kon 

zelfs familiebanden levenslang beschadigen en vriend-

schappen abrupt beëindigen.

Mijn manager vond in eerste aanleg echter dat zulke 

wenszittingen te veel mankracht en tijd kostten. Het 

besluitvormingsproces zou anders, sneller én formeler 

moeten geschieden. Maar, toen ik had uitgelegd dat de 

‘verspilling’ in de bezwaarfase (lees: minder bezwaarschrif-

ten) én klachtenprocedure (lees: minder óf geen klachten) 

terugverdiend zou worden, werd hij óók enthousiast. 

Doordat wij een goed contact hadden opgebouwd met de 

boeren, waren zij sneller bereid om mee te denken met 

andere overheidsplannen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 

toeristische fi etspaden op hun landerijen. Dat was een 

bijkomend doch zéér gewenst voordeel. Overigens, veel 

overheidsorganisaties belijden klantvriendelijkheid enkel 

met de mond. Wij brengen het in de praktijk!’

Vrienden voor het leven
‘In mijn vrije tijd ga ik graag mountainbiken op heuvels net 

buiten mijn dorp in de buurt van de Lochemseweg. Het 

échte zweet- en ploegwerk laat ik tegenwoordig aan mij 

voorbij gaan, omdat ik een paar jaar geleden tijdens het 

wielrennen een hartaanval heb gekregen. Gelukkig was ik 

met een groep vrienden op pad, zodat zij op tijd de 

ambulance konden bellen. Die was er héél snel bij en dat 

heeft mijn leven gered. Ik ben mijn vrienden dan ook 

eeuwig dankbaar voor hun hulp. Inmiddels ben ik nage-

noeg geheel hersteld, maar ik doe nu dus wel wat rustiger 

aan. Wat me overigens opvalt is, dat ik door dit voorval 

sensitiever ben geworden. Dat beschouw ik, nu ik mijn 

leven tot op heden overzie, als een groot geluk bij een 

ongeluk.’    

Intelligence
Tegenwoordig hebben alle dertien regio’s een afdeling 

Intelligence ingericht. Hannie werkt als coördinator en 

account manager voor de Intelligence regio Oost. Daardoor 

is hij dikwijls te vinden in het belastinggebouw te Almelo. 

‘De RTO is met name van het overzicht en het inzicht. 

Onlangs hebben we een zogenaamde compliancemonitor 

in Excel gebouwd. Het uitgebreide programma bevat 

cijfermatige informatie over de vier compliancefactoren, te 

weten: tijdig registeren, juist en volledig aangifte doen, 

tijdig aangifte doen én tijdig betalen. We kunnen nu heel 

snel én simpel, met één druk op de knop van de computer, 

onder andere branche en subject gerelateerde risico’s in 

beeld brengen. Zo kan je bijvoorbeeld zien in welk segment 

binnen ons ambtsgebied de hoefsmeden het minst 

compliant zijn. Je kunt het beeld zelfs verbijzonderen naar 

postcodegebied(en). Middels het inzetten van informatie-

gestuurde handhavingsregie (HHR) is het vervolgens 

mogelijk om onze klanten op hun fi scale gedrag te sturen. 

De ene keer stel je bijvoorbeeld repressieve controles in, de 

andere keer nodig je de klant uit voor een gesprek. Een 

combinatie van beiden is ook mogelijk. Uiteraard wordt 

ook het Horizontale Toezicht hierbij betrokken. Dat is een 

zeer voorname ‘tak van sport’. Dat hoef ik inmiddels 

niemand meer uit te leggen.’

Dialoog zoeken
‘Met name héél belangrijk voor onze nieuwe manier van 

werken zijn, enerzijds de ondersteuning en goedkeuring 

door het MT, en anderzijds de nalevings- en effectmeting. 

Alhoewel managementondersteuning op dit moment van 

de grond aan het komen is, had ik gehoopt dat we al veel 

verder zouden zijn. Ik heb het gevoel dat we soms tegen de 

stroom in aan het roeien zijn. Ik probeer daar op een open 

en directe manier verandering in te brengen door de 

dialoog op te zoeken. Tevens maak ik regelmatig inzichte-

lijk waar het RTO mee bezig is. Onlangs heb ik bijvoorbeeld 

nog een PowerPointpresentatie aan het MT gegeven. 

Dit initiatief werd heel goed ontvangen en de gepresen-

teerde informatie bleek een eyeopener te zijn voor diverse 

MT’ers. Zo krijg je ze mee! Over de nalevings- en effect-

meting kan ik melden dat we in samenwerking met 

collega’s van de Landelijke Toezichtorganisatie (LTO) al 

een heel eind op de goede weg zijn. Ik ben het echter nog 

niet helemaal eens met de gekozen meetmethodieken. 

Daar zal ik nog een hartig woordje met de LTO-collega’s 

over moeten gaan spreken. Maar, daar komen we zeker 

uit.’ Hannie volgt de reorganisatie- en bezuinigings-

perikelen binnen de Belastingdienst met belangstelling. 

Zijn toekomst ziet hij niet somber in. ‘Omdat ik mijn 

werk met veel plezier doe en fl exibel ben ingesteld, 

geloof ik niet dat mij nog iets kan ‘raken’. Maar, ik ga 

niet door tot ik er bij neerval. Die ene val - tijdens mijn 

fi etstocht in de bossen bij Lochem - vind ik wel voldoende.’

Grondruil hakte er 
emotioneel zwaar in.

“ “

Eyeopener voor MT'ers.“

“
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Hierin beschrijft de minister een 

brede aanpak met een veelheid 

aan maatregelen waarmee hij 

malafi de uitzendbureaus binnen 2 

jaar uit de markt wil drukken. Zo 

komt er een registratieplicht voor 

uitzendbureaus met hoge boetes 

voor wie zich niet aan de afspraken 

houdt. Maar wat zijn nu eigenlijk 

malafi de uitzendbureaus en welke 

maatregelen worden er ingezet om 

ze te bestrijden?

Wettelijk kader
Het uitzendbureau (de uitlener) is 

een organisatie die de vraag en het 

aanbod van tijdelijke arbeid 

bijeenbrengt. Hij doet dit door 

uitzendkrachten ter beschikking te 

stellen aan een derde (de inlener). 

De uitzendkracht is ondanks het feit 

dat hij werkt onder toezicht en 

leiding van de inlener, in privaat-

rechtelijke dienst van het uitzendbu-

reau. De uitzendkracht is dus in 

relatie tot het uitzendbureau, 

werknemer in de zin van de Wet 

Loonbelasting. Het betreft overigens 

doorgaans een tijdelijk contract. De 

relatie tussen het uitzendbureau en 

de inlener is in hoofdlijnen geregeld 

in de Wet allocatie arbeidskrachten 

door intermediairs (Waadi). Een 

belangrijke bepaling in deze wet is 

dat het uitzendbureau aan de 

uitzendkracht in principe loon en 

vergoedingen verschuldigd is 

overeenkomstig het loon en 

vergoedingen waar werknemers van 

het inlenende bedrijf in vergelijk-

bare functies recht op hebben.

Stap voorwaarts
Malafi de uitzendbureaus onder-

scheiden zich van hun bonafi de 

broeders. Wat kan er allemaal mis 

zijn? Zo wordt er niet of onvolledig 

loonheffi ng afgedragen, is er sprake 

van te lange werktijden en worden 

er geen overwerkvergoedingen en 

onregelmatigheidstoeslagen 

uitbetaald. Daarnaast worden de 

cao-bepalingen van de uitzendsector 

niet gevolgd en is er vaak sprake van 

illegale arbeid (zonder werkvergun-

ning van het UWV). Het toezicht en 

de handhaving op en van de diverse 

wettelijke bepalingen en regelgevin-

gen berustte voorheen bij meerdere 

instanties. Het is dan ook een 

belangrijke stap voorwaarts dat op 

1 januari 2012 de activiteiten van de 

arbeidsinspectie, de Inspectie Werk 

en Inkomen en de Sociale Inlichtin-

gen- en Opsporingsdienst zijn 

samengevoegd in de inspectie SZW. 

Keurmerk
Vanuit de markt, waar een sterke 

wens tot zelfregulering heerst, is het 

SNA-keurmerk ontstaan. Met de 

Belastingdienst heeft de Stichting 

Normering Arbeid convenanten 

afgesloten over de uitwisseling van 

verklaringen omtrent aangifte- en 

betaalgedrag en over een versnelde 

afgifte van sofi -nummers voor 

buitenlandse arbeidskrachten. Met 

de Belastingdienst zijn ook afspra-

ken gemaakt over een werkwijze om 

vermoedelijke fraude door vanuit 

het buitenland in Nederland 

tewerkgestelde arbeidskrachten en 

ZZP-ers gerichter aan te pakken. 

Overtredingen van de arbeidswetge-

ving worden vanaf 1 juli 2012 harder 

aangepakt. De boetes worden hoger 

en recidivisten worden geconfron-

teerd met een verdubbeling van de 

boetes als ze de regels voor een 

tweede keer overtreden tot zelfs 

stillegging van hun bedrijf als ze 

daarna nog eens in de fout gaan. Tot 

nu toe zijn er 2.500 uitzendbureaus 

gecertifi ceerd.

Burgers en bedrijven die wantoestanden bij uitzendbureaus signaleren, kunnen die sinds kort 
doorgeven aan een speciaal meldpunt: Meldpunt Malafi de Uitzendbureaus. Het meldpunt 
is bedoeld voor mogelijke slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor bonafi de bedrijven 
met klachten over malafi de constructies in de uitzendbranche. Dit schreef minister Kamp van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanpak malafi de uitzendbureaus

Samen staan we sterk

Verklaringen omtrent aangifte- en betaalgedrag
Alle gecertifi ceerde ondernemingen die zijn opgenomen in het Register 

Normering Arbeid ondertekenen een volmacht op basis waarvan de 

Belastingdienst ieder kwartaal aan de Stichting Normering Arbeid een 

overzicht van verklaringen omtrent betalingsgedrag verstrekt. Bij de 

inspectie worden de gecertifi ceerde ondernemingen ook gecontroleerd 

op een juiste en tijdige afdracht van loonheffi ngen en omzetbelasting.

Het opvragen van verklaringen omtrent betalingsgedrag door 

opdrachtgevers bij de gecertifi ceerde ondernemingen is op basis van 

het bovenstaande derhalve niet nodig. Het feit dat een onderneming is 

opgenomen in het Register Normering Arbeid geeft aan dat de 

onderneming is gecontroleerd op hun betalingsgedrag.

Meer informatie 

vind je op 

www.inspectie-

szw.nl

Joop

Hupkes
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Een inbreker haalt je huis leeg. Welk 

persoonlijk voorwerp hoop je dat er 

achterblijft en waarom?

Al mijn fotoalbums. Foto’s zijn, als 

herinnering aan mijn gezin en mijn 

familie, onvervangbaar. 

Hoe lang heb je vandaag voor de 

spiegel gestaan?

Een ‘stief kwartiertje’ heb ik (altijd) 

wel nodig.

Met welke vreemde zou je een 

nachtje willen doorbrengen in het 

Amstel Hotel?

Vin Diesel heeft daarbij wel mijn 

voorkeur. Hij lijkt mij een romanticus 

pur sang.

Wat is je duurste kledingstuk?

Een jurk die ik heb gekocht toen 

mijn dochter haar eerste communie 

ging doen.

Welke jeugdliefde wil je terugzien?

Mijn huidige partner is mijn jeugd-

liefde en ik zie hem dus iedere dag. 

‘We are a match made in heaven.’

Waar ben je het allerbangst voor?

Als er rare of enge dingen zouden 

gebeuren met mijn gezin of familie.

Wie moet er levenslang krijgen?

Mensen die kinderen mishandelen.

Wat wil je bereiken en waar zie je 

jezelf staan over 5 jaar?

Ik hoop gezond te zijn en met mijn 

gezin nog een lang en gelukkig 

leven voor ons te hebben.

Heb je al een piercing of tattoo?

Ik heb twee piercings en een tattoo. 

Ik denk dat ik de namen van mijn 

kinderen nog in een tattoo laat 

zetten.

Wat doe je als je voor het eerst bij je 

schoonouders eet en je krijgt iets dat 

je echt niet lust?

Eerlijkheid duurt het langst. Ik ga 

dus zeggen dat ik het gerecht echt 

niet lust.

Wat doe je in je vrije tijd/weekend?

Lekker genieten van het gezin, 

leuke dingen doen en luieren, 

hoewel er ook boodschappen 

gedaan moeten worden en niet te 

vergeten, ook de woning moet 

worden opgeruimd.

Kan een plastisch chirurg nu of in de 

toekomst nog iets aan je verdienen?

Nee. Ik laat alles maar over me heen 

komen. Ik ben zo geboren en dat 

laat ik verder zo.

 

Wat is je levensmotto?

Probeer iedere dag te genieten van 

het leven.

Wat was je grootste blunder?

Ik gooide wel eens wat water bij een 

plant. Op zich niks mis mee tot ik in 

de gaten kreeg dat het een plastic 

plant was.

Favoriete TV-programma?

Goede tijden, slechte tijden.

Wat eet je het liefst?

Heel veel groenten en lekkere 

Antilliaanse gerechten.

Favoriete vakantieland?

Het paradijselijke eiland Bonaire 

waar ik geboren ben. Sinds 1998 

woon ik in Nederland.

Favoriete dag van de week?

De zondag. Een echte vrije dag 

waarin je dingen kunt doen waar je 

zin in hebt. 

Welke normen en waarden zijn voor 

jou belangrijk?

Het tonen van respect. 

Wat mis je het meest als je op 

vakantie bent?

Ik mis mijn eigen huis en vooral mijn 

eigen bed.

Wat is het eerste wat je doet als je 

thuiskomt na een vakantie?

Uitrusten in mijn lekkere eigen bed.

Ook NCF

Angeline Anthony
Paspoort

Opleiding: Kort Middelbaar 

Beroepsonderwijs, secretariële 

opleiding. 

Loopbaan: In februari 2001 

begonnen als uitzendkracht, nu 

werkzaam als teamsecretaresse 

Belastingdienst Rijnmond, kantoor 

Dordrecht.

Privé: Samenwonend met haar 

vriend met wie ze twee prachtige 

dochters heeft van 4 en 10 jaar.
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NCF behartigt: collectief en individueel

Word lid en profi teer van de voordelen

Ja, ik word ook lid van de NCF en geniet van de warmte van de grootste bond!

Naam:  m/v Roepnaam:

Voorletter(s):  Geboortedatum:

Adres:  Regio/onderdeel:

Postcode/woonplaats:  Kantoor:

SAP Personeelsnummer:   E-mail privé:

E-mail adres in Lotus:   @belastingdienst.nl 

Diensteenheid: belastingdienst/douane/landelijke dienst, te weten:

BSN:  Handtekening:

Ondergetekende verbindt zich tot schriftelijke wederopzegging, zijn verplichtingen als bondslid m.i.v.  te zullen nakomen en 

verklaart de contributie via inhouding op het salaris te voldoen, gaat ermee akkoord dat de vakbondsgegevens ook bekend zijn bij het dienstonderdeel 

waar hij/zij werkzaam is. 

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: NCF, Antwoordnummer 10505, 2300 VL Leiden, of stuur de bon via de fax naar 010 - 210 01 17. 

Aanmelden via www.ncf.nl kan natuurlijk ook!

Je kunt hieronder aangeven door wie je bent aangemeld. Een wervingspremie van € 10,- zullen we aan deze persoon overmaken. Je kunt er ook voor 

kiezen om een goed doel op te geven. Dan doneren wij daar namens jou € 10,- aan.

Naam:  Woonplaats:

Mijn wervingspremie à € 10,- kunt u overmaken op giro-/bankrek.nr.:   T.n.v.

De voordelen van de NCF
• Laagste contributie;

• Moderne vakvereniging en staat open voor frisse ideeën;

•  De NCF is er altijd, ook op de werkvloer.

Mijn lidmaatschap duurt minimaal twee jaar. Na drie 

maanden lidmaatschap kan ik gebruik maken van de 

voordelen van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging 

en juridische bijstand. Lees de voorwaarden op ncf.nl

Contributie
Salaris in € Inhouding in €

0.000 t/m 1.250 6,00

1.251 t/m 1.500 6,75

1.501 t/m 1.650 7,10

1.651 t/m 1.800 7,85

1.801 t/m 2.000 8,60

2.001 t/m 2.250 9,40

Salaris in € Inhouding in €

2.251 t/m 2.500 10,20

2.501 t/m 2.750 10,25

2.751 t/m 3.000 10,30

3.001 t/m 3.250 10,40

3.251 en hoger 10,50

Gepensioneerde leden  4,60


