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Emoties bij de nieuwe cao rijk
Met zo’n zesduizend leden, is de NCF een 

afspiegeling van medewerkers bij de 

Belastingdienst. Ieder lid met zijn eigen 

individuele kwaliteiten en ambities.

Die verscheidenheid is ons kapitaal.

Denken als een crimineel 
Het Rotterdamse havengebied is 

indrukwekkend groot en één en al 

bedrijvigheid. Tienduizenden enorme 

zeeschepen brengen zo’n 13 miljoen containers 

met goederen jaarlijks de haven binnen.

Interview met Hans Bulman 
Tijdens een vergadering zit ik naast Hans 

Bulham. Wauw, dit is een mooie gelegenheid 

om hem tijdens de koffiepauze meteen maar 

eens even het hemd van het lijf te vragen ten 

behoeve van een BONDIG-interview.
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Werkgever moet opschieten 
Wim werkt al jaren bij de Belastingdienst. Een 

medewerker, die zowel voor zijn collega’s als 

voor de werkgever altijd dat ene stapje meer 

zet dan noodzakelijk is. Het einde van zijn 

loopbaan komt in zicht...
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Van de voorzitter

Zware tocht

In theorie hadden alle leden van de NCF tegen kunnen 

stemmen, maar als de leden van de overige AC-bonden 

voor hadden gestemd, dan was het akkoord ook 

geaccepteerd. 

Na het ‘ja’ van de vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum 

en CMHF, volgde een kort geding van het FNV. Dit leidde 

tot een uitspraak waarbij het FNV in het ongelijk werd 

gesteld en vervolgens tot een hoger beroep, wat heeft 

gediend op 15 oktober. Binnenkort doet de rechter 

uitspraak in deze zaak.

Tevreden?
Ondertussen is de cao rijk met jullie instemming 

afgesloten en worden de salarisverhogingen 

doorgevoerd en komt er een eenmalig extra bedrag in

de knip. Ben ik daar nu tevreden mee? Nee, zoals ik er 

persoonlijk naar kijk hebben we nu gepakt wat we 

pakken konden en wat mij betreft gaan we bij de 

volgende cao-onderhandelingen een hele lange 

wensenlijst maken en een flinke loonstijging eisen. 

Waarom? Gewoon omdat ik vind dat we achterlopen en 

nog wat tegoed hebben. Ik denk overigens wel dat een 

loonstijging van zeg 8-10 % onhaalbaar was geweest bij 

deze cao-ronde.

Kernwoorden
• Stijging premie basisverzekering.

• Eigen risico gaat omhoog.

• Zorgtoeslag gaat omhoog.

• Pakket basisverzekering wordt uitgebreid. Er worden geen 

behandelingen geschrapt.

Stijging premie
Verwacht wordt dat de premie voor de basisverzekering ongeveer 

€ 7 per maand omhoog gaat. Zorgverzekeraars maken hun 

premies (ook voor de aanvullende pakketten) uiterlijk 19 

november bekend. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet voor werknemers daalt in 2016 van 6,95 naar 

6,75%. Voor gepensioneerden stijgt deze bijdrage van 4,85 naar 

5,50%. Dit betekent onder meer dat ouderen die de AOW-leeftijd 

bereiken of al hebben bereikt volgend jaar meer premie moeten 

gaan betalen dan dit jaar. 

Eigen risico
Het verplichte eigen risico stijgt van € 375 naar € 385 per jaar. 

Zorgtoeslag
De maximum zorgtoeslag stijgt van € 78 per maand naar € 84 per 

maand.

Basispakket
Er worden geen behandelingen en vergoedingen geschrapt uit 

het basispakket. Het pakket wordt zelfs iets uitgebreid. Onder de 

dekking valt vanaf 2016 o.a. ook:

• De eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen 

onder de 18 jaar wordt afgeschaft. Zij krijgen het hoortoestel 

direct vergoed van de zorgverzekeraar.

• De sportarts wordt onderdeel van de dekking van het 

basispakket.

• Invasieve diagnostiek wordt vergoed als uit de Prenatale Test 

(NIPT) blijkt dat men een aanmerkelijke kans heeft op een 

kind met een chromosoomafwijking.

Let op:
31 december 2015 is je laatste dag voor het opzeggen of 

aanpassen van je huidige zorgverzekering.

Zorg in 2016

De tocht naar de cao rijk 2015-2016 is zwaar geweest. Viereneenhalf jaar lang is er gepraat 
om te komen tot een loonruimteakkoord, waar de leden van de in het Ambtenarencentrum 
vertegenwoordigde bonden ‘ja’ of ‘nee’ tegen konden zeggen.

Albert van 

der Smissen
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Investeringsagenda
De NCF is druk bezig om te bepalen hoe we moeten 

omgaan met de Investeringsagenda van de Belasting-

dienst. Hoe kunnen wij het meeste bereiken voor onze 

leden? Om de gevolgen van de agenda goed te kunnen 

monitoren, vragen wij jullie om ons te voorzien van 

informatie. We gaan daarover samen in gesprek.

Tegenstellingen!
De laatste tijd worden tegenstellingen steeds meer 

zichtbaarder en scherper ingevuld. Of het nu gaat om 

een loonruimteakkoord, pensioenen, Europa, inter-

nationale handelsakkoorden of om mensen. We zijn het 

steeds minder met elkaar eens. Ik hoop één ding. En dat 

is dat ons poldermodel overeind blijft en dat het gezond 

verstand zegeviert.

Een warme groet van jullie voorzitter,

  Albert van der Smissen
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Column

Hotel Taxholiday

Appeltje/Eitje

Deze zomer geniet ik met mijn 

vrouw van een welverdiende 

vakantie in vijfsterrenhotel 

Taxholiday, gelegen in de 

toeristenvriendelijke badplaats 

Marmaris in Turkije. Het is er 

ronduit fantastisch, mag ik wel 

zeggen. Alles straalt hier luxe uit 

en oogt hagelnieuw. Zo te zien is 

nergens op bezuinigd. De tuin lijkt 

op het Hof van Eden en is ’s avonds 

prachtig uitgelicht. Het lijkt wel 

een sprookje.

Zeer opvallend is het barpersoneel, dat 

er bovenmatig representatief bijloopt. 

Ik bestel via WhatsApp een glas 

champagne vanuit mijn luie ligstoel 

aan het met drie duikplanken en twee 

waterglijbanen geëquipeerde 

zwembad en binnen één minuut komt 

de ober mij het kwartskristallen met 

1.700 roze diamanten ingelegde 

champagneglas (John Calleija) met 

koele inhoud (Heidsieck) breed 

glimlachend aanreiken. Het valt mij op 

dat hij zeer dure merkkleding (Armani) 

aan heeft en zachtgeitenleren 

schoenen (A.Testoni) draagt. Ook zie 

ik een witgouden horloge (Rolex) om 

zijn pols in de zon schitteren. 

Als ervaren belastingambtenaar word 

ik wat onrustig van alle pracht en praal 

op dit vakantiecomplex. Zeker als ik in 

ogenschouw neem, dat ik maar 1.600 

euro betaald heb voor deze tiendaagse 

all inclusive vliegvakantie. Nu ik het 

luxe totaalplaatje nog eens aandachtig 

virtueel over mijn netvliezen laat 

glijden, gaan diep in mijn binnenste 

plotsklaps alle spreekwoordelijke 

fiscaal toezichtalarmbellen rinkelen. 

Jawel, belastingambtenaar ben je 24 

uur per dag. Ook in je vrije tijd! Ik 

besluit om deze neparistocratische 

horecaman stante pede aan een 

‘verdekt’ verhoor te onderwerpen. 

‘Mooi hotelletje hier’, zeg ik in mijn 

beste schoolturks. De ober riposteert 

in accentloos Nederlands: ‘Jazeker 

mijnheer, het ziet er hier verrekt 

mieters uit. We hebben dan ook 

werkelijk nergens op bezuinigd. Zeg 

overigens maar jij en noem me Can.‘

Ik vraag: ‘Can, jij spreekt perfect 

Nederlands tegen mij; hoe weet jij dat 

ik uit Nederland kom?’ ‘Oh, dat zie ik 

aan de lectuur die jij op jouw 

bijzettafeltje hebt liggen. Ik herken de 

Elsevier Omzetbelasting 2015 direct. Jij 

bent zeker belastingambtenaar?’ Ik 

knik instemmend. Can vervolgt zijn 

verhaal: ‘Wist jij dat dit hotel feitelijk 

hypotheekvrij in contante euro-

bedragen onverplicht aan mij 

geschonken is door jouw werkgever?’ 

Ik zeg enigszins verward: ‘O ja jôh, hoe 

dan? Vertel, vertel, ik schrijf mee!’

Can antwoordt: ‘Nou dat zit zo. Mijn 

Griekse zwager heeft een ‘goede 

vriend’, die, tot zijn onherroepelijke 

strafontslag, als modelambtenaar bij 

de Belastingdienst in Arnhem werkte. 

Deze vriend heeft op ingenieuze, doch 

hoogsimpele wijze, een omzet-

belastingteruggaaf van maar liefst 19,5 

miljoen euro probleemloos 

weggesluisd via de computersystemen 

van jouw werkgever naar mijn 

bankrekening in Turkije. De immer 

betrouwbare Rabobank zat daar 

overigens ook nog tussen. Niemand 

kwam daar tijdig achter, want ieder 

controlemechanisme - zowel per 

computer als via menselijk handelen 

- faalde namelijk faliekant. Zowel bij 

jullie als bij de Rabobank. Vervolgens 

ben ik als de wiedeweerga gaan 

flappentappen. Dát was hard werken. 

Ik had verdorie de blaren op mijn 

handen staan! Maf hé, dat jullie 

directe baas elke reiskostendeclaratie 

en elk gewerkt uur in SAP moet 

fiatteren en dat je ontslagen wordt als 

je een eurocent te veel declareert óf 

een SAP-code abusievelijk foutief 

boekt (valsheid in geschrifte), maar dat 

je 19,5 miljoen euri zonder problemen 

digitaal de voordeur van 

belastinggebouw Arnhem uit kunt 

vomeren. Ik lach me blauw. Heb mijn 

hond zelfs Hothor  genoemd. Geloof 

je mijn succesverhaal niet? Googel dan 

Ambtenaar rooft suffe fiscus kaal óf 

Wegsluizen miljoenen van fiscus 

kinderspel (Telegraaf 8 juli 2015). Je 

kunt roepen dat ik een geniepige 

gelegenheidsdief ben, maar ik ben 

zéér zeker geen leugenaar. Dát is mijn 

eer te na! Overigens, doe ze allemaal 

de hartelijke groeten bij de fiscus. En, 

wellicht tót ooit!’ 
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Wim werkt al jaren bij de Belastingdienst. Een medewerker, die zowel voor zijn collega’s als 
voor de werkgever altijd dat ene stapje meer zet dan noodzakelijk is. Het einde van zijn 
loopbaan komt in zicht. Echter, hij maakt een misstap, die ertoe leidt dat hij plotsklaps in een 
ontslagprocedure terecht komt.

Subjectieve verwijtbaarheid bij ontslag

Werkgever moet opschieten

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wal

Door het verlies van zijn baan, krijgt 

Wim te maken met de wondere 

wereld van de werkeloosheids-

uitkering (WW-uitkering). Het UWV 

wijst zijn uitkeringsaanvraag, zonder 

pardon, direct af. De reden? Wim 

heeft zijn ontslag zelf veroorzaakt 

en dus is er sprake van zogenaamde 

verwijtbare werkeloosheid.

Ondanks dat Wim kennelijk iets 

heeft gedaan, wat in de ogen van de 

werkgever ontslag verdient, is er 

door de advocaat van de NCF 

bezwaar gemaakt en beroep 

ingesteld bij de rechtbank. Het UWV 

moet namelijk toetsten of er sprake 

is van een dringende reden tot 

ontslag. Deze (civielrechtelijke) 

toets, is eigenlijk méér dan de 

ambtenaar-rechtelijke afweging. 

Een werknemer (Wim) is verplicht 

om werkloosheid te voorkomen. 

Gebeurt dit niet, dan kan een 

WW-uitkering blijvend en geheel 

geweigerd worden, tenzij het niet 

nakomen van de verplichting de 

werknemer of ambtenaar niet in 

overwegende mate kan worden 

verweten. Je kunt daarbij bijvoor-

beeld denken aan diefstal op het 

werk. Dit wordt ook wel de 

objectieve verwijtbaarheid 

genoemd. Een belangrijk criterium 

daarbij is ook, dat het ontslag 

onverwijld moet zijn gegeven. Het 

ontslag moet dus op korte termijn 

na de vaststelling van het feit zijn 

gegeven. Dit wordt ook wel de 

subjectieve verwijtbaarheid 

genoemd.

In het geval van Wim, bleek dat de 

ontslagprocedure toch wel erg lang 

had geduurd. Dat is op zich begrij-

pelijk, omdat het ambtenarenrecht 

een vastomlijnde (disciplinaire) 

procedure heeft voordat er tot een 

ontslag kan worden overgegaan.

Om belangen goed te kunnen 

waarborgen is dat ook belangrijk.

Je moet immers de gelegenheid 

hebben om jezelf goed en zorg-

vuldig te kunnen verweren tegen 

eventuele disciplinaire verwijten van 

je werkgever. Van de werkgever mag 

daarnaast worden verwacht dat zij 

alles goed onderzoekt voordat er tot 

een zo een zware maatregel als 

ontslag wordt overgegaan. 

De Centrale Raad van Beroep heeft 

dit ook onderkend en gezegd, dat bij 

de beoordeling van de subjectieve 

verwijtbaarheid er rekening moet 

worden gehouden met de omstan-

digheid, dat in ambtelijke organi-

saties enige tijd nodig kan zijn 

alvorens (definitieve) rechtsposi-

tionele stappen kunnen worden 

ondernomen. Dit wil echter niet 

zeggen dat de werkgever onnodig 

lang over dit traject kan doen 

zonder dat dit van invloed is op het 

recht op een WW-uitkering. 

In de zaak van Wim was er een 

aantal maanden weinig tot niets 

gebeurd, ondanks dat de gedra-

gingen die ter discussie stonden al 

waren vastgesteld. De jurist van de 

NCF constateerde dat de werkgever 

te weinig voortvarend was geweest 

en dat er ondanks de vaststaande 

feiten geen ordemaatregel was 

opgelegd. Wim was grotendeels 

gewoon aan het werk geweest 

gedurende de procedure. Na het 

feitenonderzoek had het nog 

behoorlijk lang geduurd voordat er 

uiteindelijk een besluit werd 

genomen over zijn ontslag.

De werkgever was het hier niet mee 

eens en mengde zich in de 

procedure. Nadat de jurist van de 

NCF nog eens uiteen had gezet dat 

de ontslagprocedure echt een 

onnodig lange tijd in beslag had 

genomen, oordeelde zowel de 

rechtbank als het UWV dat er geen 

sprake was van een onverwijld 

ontslag. Wim kon zodoende alsnog 

aanspraak maken op een WW-

uitkering.
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Ex Pluribus Unum (eenheid in verscheidenheid).
Met zo’n zesduizend leden, is de NCF een afspiegeling van medewerkers bij de 
Belastingdienst. Ieder lid met zijn eigen individuele kwaliteiten en ambities.
Die verscheidenheid is ons kapitaal.

Emoties bij de nieuwe cao rijk 2015-2016

Geen jubelakkoord.
Wel voor velen eindelijk iets erbij.

Tegelijkertijd zijn wij één en eensgezind wanneer 

het over de belangrijkste dingen gaat. Wij willen 

allemaal goede arbeidsvoorwaarden, we willen 

onszelf ontwikkelen en verbeteren en dat in een 

goede, veilige en plezierige sfeer en omgeving. Het 

is onze gemeenschappelijke uitdaging om in dat 

opzicht ook in de toekomst unum te zijn. Deze 

eensgezindheid delen we met al onze collega-

vakbonden. Door leden werd vooral gediscussieerd 

over de gevolgen voor het pensioen. 

Jubelakkoord
Natuurlijk, het is geen jubelloonovereenkomst, zoals 

in de media door het kabinet werd gepropageerd. 

Jullie grootste zorg gaat uit naar de uitruil van 

Angelique 

Kansouh

pensioen naar loon. Hoe kijkt de NCF hiernaar? Gaat 

jouw bond een overeenkomst aan haar leden voor-

leggen - en dan ook nog eens neutraal voorleggen - 

waarbij jongeren vervolgens in de toekomst 14% 

minder pensioen ontvangen als zij pensioengerechtigd 

zijn?

Nee, natuurlijk niet. Als NCF gaan we zeker geen 

overeenkomst voorleggen waarbij jullie minder 

pensioenpremie hoeven te betalen en dit terugkrijgen 

in loon, maar waarvan wel het gevolg is dat jullie 

daardoor 14% minder pensioen ontvangen als jullie 

pensioengerechtigd zijn. Waarom dan toch uitruil van 

pensioenpremie naar loon, waardoor je pensioen niet 

meer wordt geïndexeerd op basis van loonstijgingen bij 

de overheid maar op basis van de jaarlijkse prijsinflatie?



7Uitgave 28 - oktober 2015

Puur theorie
Op basis van regels van de toezichthouder (De Neder-

landsche Bank) moeten pensioenfondsen rekenen op een 

loonstijging met gemiddeld 2,5% per jaar en een 

prijsstijging van 2%. Kortom, er moet dus door het ABP 

meer pensioenpremie worden geheven als wordt uitgaan 

van loonindexatie. Dit is dus een verschil van 0,5%. Ga je 

er dan van uit dat er door het ABP elk jaar volledig 

geïndexeerd kan worden en dat inderdaad in de 

toekomst lonen bij de overheid meer stijgen dan de 

prijzen, dan kan in theorie sprake zijn van een ca. 11-14% 

lagere pensioenuitkering.

Maar dan de praktijk
Die is weerbarstiger. Heeft ABP de laatste jaren kunnen 

indexeren? Nee. Kan ABP de komende jaren volledig 

indexeren? Nee, de verwachting is dat volledige 

indexatie zeker nog tien jaar gaat duren, zo niet langer. 

Zijn de lonen de afgelopen 40 jaar bij de overheid harder 

gestegen dan de prijzen? Nee. Is de verwachting dat de 

Mijn ABP vernieuwd!

Een goed pensioen… daar moet je 

ook zélf iets aan doen.

Nadenken bijvoorbeeld. Heb je al 

eens ingelogd op jouw ‘MijnABP’ 

of naar http://www.

wijzeringeldzaken.nl/regel-je-

pensioen gekeken? Doe het nu! 

Stel dat je zou willen stoppen op 

je 63e? Op welk bedrag kan je dan 

rekenen? Kan je nog bijsparen?

ABP heeft ‘MijnABP’ vernieuwd. 

Plannen van pensioen is een-

voudiger geworden. Je ziet direct 

de invloed van bijvoorbeeld 

eerder of later stoppen met 

werken. Bovendien zijn relevante 

documenten altijd en overal 

beschikbaar.

Veilig inloggen met DigiD.

Vanaf september is inloggen op 

‘MijnABP’ alleen mogelijk met 

DigiD.

   Looninflatie Prijsinflatie Verschil

Gem. 2005-2014 1,59%  1,77%  -0,18%

Gem. 1995-2014  1,98%  2,10%  -0,12%

Gem. 1985-2014 1,78%  2,02%  -0,24%

Gem. 1975-2014  2,47%  2,98%  -0,51%

Gem. 1965-2014  4,06%  3,62%  0,44%

NB: Looninflatie is hier de contractloonontwikkelingen binnen de sector overheid en onderwijs.

lonen in de toekomst meer stijgen dan de prijzen? Dat is 
koffiedik kijken. Zeker is wel, als jouw pensioenpremie 

de afgelopen jaren geïndexeerd had kunnen worden op 

basis van prijsinflatie, dan had jou dit meer opgeleverd.

De vraag die dan resteert
Blijven we doorgaan met loonindexatie of stoppen we het 

premievoordeel van overgang naar prijsindexatie in de 

salarissen van medewerkers? 

Uiteindelijk beslissen jullie, de leden, hierover. Niet de 

onderhandelaars. Niet het NCF-bestuur. Het is jouw 

beslissing om te zeggen; WEL of NIET akkoord.
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Het is namelijk onmogelijk om alle 

goederen en medewerkers in dit gebied 

goed te controleren. Daarom moet de 

Douane heel alert en scherp zijn tijdens 

zijn controles aan boord van de 

zeeschepen en in het havengebied.

Het kweken van ‘awareness’ tijdens het 

uitvoeren van douanetaken wordt 

gedaan op het opleidingscentrum 

Landelijk Praktijk- en Trainingscentrum 

(LPTC) in Rotterdam. In dit centrum 

leren de cursisten o.a. om 'te denken
als een crimineel' om zich bewust te 

worden van de verschillende 

smokkelmethodes.

Internationale allure
Rotterdam is steeds meer de stad van 

de moderne architectuur aan het 

worden. Onlangs is het Centraal 

Station van Rotterdam gekozen tot 

het Beste Gebouw van 2015. En het is 

nog maar de vraag of dit station had 

gewonnen als het gebouw de 

‘Rotterdam’ aan de Nieuwe Maas, 

van de internationaal befaamde 

architect Rem Koolhaas, aan de 

verkiezing had mee mogen doen. 

Steeds meer internationale 

architecten vinden hun weg naar 

Rotterdam en dat geeft de stad 

Het Rotterdamse havengebied is indrukwekkend groot en één en al bedrijvigheid. 
Tienduizenden enorme zeeschepen brengen zo’n 13 miljoen containers met goederen 
jaarlijks de haven binnen. Door de grootsheid en complexiteit van het gebied is het ook een 
aantrekkelijke plaats voor internationaal georganiseerde smokkelbendes.

internationale allure.

Achter het nieuwe imposante 

Centraal Station heb ik afgesproken 

met Suheyla Temel. Zij is één van de 

trainers van het trainingscentrum en 

werkt sinds 2009 bij de Douane; eerst 

in de aankomsthallen op Schiphol en 

vanaf 2013 bij het LPTC. Zij brengt mij 

per auto naar haar kantoor. De 

autorit richting Rotterdam Europoort 

blijft indrukwekkend. De grote 

technisch hoogstaande raffina-

derijen, de enorme opslagtanks voor 

ruwe olie, de havens met hun enorme 

kranen en de zeeschepen tegen de 

Denken als een crimineel

Het Landelijk Praktijk
Trainingscentrum Douane
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kade doen je beseffen dat je door de 

‘motor’ van de Nederlandse 

economie rijdt. De erfenis van het 

VOC-tijdperk, een tijd waarin de 

Nederlanders de meesters van de zee 

waren.

Verzegeling
Rijdend door de wirwar van het 

verkeer op de snelweg, vertelt 

Suheyla mij dat ze bij iedere 

vrachtwagen met een container die 

wij passeren even kijkt of de 

verzegeling achter op de container 

wel goed zit. Ze heeft dit overge-

houden aan haar werk en ze legt me 

uit dat het in de loop van de dag wel 

duidelijk zal worden waarom ze dit 

doet. De autorit brengt ons tot 

vlakbij de Tweede Maasvlakte. Sinds 

de opening, twee jaar geleden, is hier 

veel veranderd. Er is een haven 

bijgebouwd en ik zie een aantal 

hemelsblauwe grote kranen die de 

containers van de zeeschepen met 

bijna tedere precisie aan wal 

brengen. In de verte vaart een enorm 

zeeschip dat zijn lading net heeft 

gelost in de nieuwe haven.

Het LPTC is gehuisvest in het 

donkergroene douanegebouw, dat 

mij doet denken aan een aansteker, 

aan de Bosporusstraat op de vierde 

verdieping. Het kantoor is duidelijk 

geïnspireerd door de maritieme 

wereld. In glazen vitrines staan 

gedetailleerde schaalmodellen van 

een enorm containerschip en het 

beroemde schip uit het V.O.C.-

tijdperk, de ‘Batavia’. Suheyla brengt 

mij naar de kamer waar de 

instructeurs van het LPTC werken. 

Daar ontmoet ik Ad Leeuwenburgh. 

Ad is één van de hoofdtrainers en 

oprichter van het centrum. Suheyla 

begint te vertellen dat er jaarlijks 

enorm veel goederen de havens van 

Rotterdam binnenkomen. Het is 

daarom belangrijk dat de douane-

medewerkers niet verzanden in het 

routinematig uitvoeren van hun 

werkzaamheden, maar dat zij 

opmerkzaam en alert blijven. Het 

LPTC geeft cursussen die de cursisten 

meer bewust moeten maken van hun 

controles en de mogelijkheden die 

smokkelbendes hebben. 

De cursussen duren drie tot zeven 

dagen en er is bewust voor gekozen 

om de groepen niet al te groot te 

maken (maximaal acht deelnemers). 

De cursussen worden ‘op maat’ 

gemaakt, afhankelijk van de wensen 

van de groep.

AEO-certificering
‘Onze cursisten komen niet alleen uit 

Nederland, maar uit de hele wereld’, 

vertelt Ad. Hij zit achter zijn laptop 

en is druk bezig met het lezen van 

zijn mails. Regelmatig ontvangt hij 

reacties van cursisten, die dankzij de 

kennis die ze hebben opgedaan 

tijdens de training op het LPTC een 

drugsvangst hebben gedaan. Hij leest 

net een mail afkomstig uit de 

Ambarli-haven in Istanbul. De Turkse 

Douane aldaar heeft met behulp van 

een analyse en datgene wat ze 

geleerd hebben bij het LPTC een 

rip-off vangst gedaan van 106 

kilogram coke. Ad glimt van trots 

achter zijn bureau. 

Ad werkt al sinds 1978 voor de 

Douane. Hij heeft bij de surveillance 

gezeten, is schipper en honden-

geleider geweest. Vanaf 2006 raakte 

hij betrokken bij een pilot voor het 

LPTC, dat sinds 2010 officieel bestaat. 

Hij vertelt dat hij bij de invoering van 

de AEO-certificering in 2007 al zijn 

bedenkingen had. ‘Gerenommeerde 

bedrijven (als Adidas, Coca-Cola, 

Nestlé e.a.) die AEO-gecertificeerd 

zijn krijgen, middels administratieve 

handelingen, minder controle en zijn 

bij uitstek interessant voor smokkel-

bendes die ‘op de goederen willen 

meeliften’, legt Ad uit. Tijdens het 

controle-proces spelen de bedrijfs-

verzegelingen op de containers een 

belangrijke rol.

‘En in die verzegeling hebben wij ons 

gespecialiseerd’, vult Suheyla 

enthousiast aan.

Doos
Ze pakt een doos met daarin allerlei 

gebruikte verzegelingen en laat mij 

er twee zien. Voor mij lijken ze 

identiek. Suheyla laat mij zien dat 

één van de twee een afgeslepen 

onderkant heeft en een ander 

lettertype gebruikt voor het nummer 

erop. Die is duidelijk vervalst. Een 

bedrijfsverzegeling moet de garantie 

geven dat het hele proces van 

transporteren van de goederen van 

het land van herkomst naar 

Rotterdam zo goed mogelijk 

verloopt. Zo te zien aan de 

hoeveelheid vervalsingen in de doos 

is dat lang niet altijd het geval. 

Tijdens de trainingen wordt er veel 

aandacht besteed aan de verzegeling. 
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Peter van 

Diepen

Er is zelfs een aparte ruimte ingericht 

waarin cursisten, met allerlei 

gereedschappen en werktafels, met 

de verzegelingen aan de slag kunnen.

De bedoeling van de trainingen is dat 

de cursisten niet alleen bewust 

worden van de verzegelingen maar 

ook van andere smokkelmethodes die 

gebruikt worden tijdens het vervoer 

van de containers. Daarom wordt er 

tijdens de training aan de cursisten 

gevraagd om te denken als een 
crimineel en zelf uit te zoeken hoe zij 

50 kilogram drugs zouden smokkelen 

via de containers. Ze tekenen 

daarvoor de hele route uit en 

bespreken met elkaar wat de zwakke 

punten zijn; de bedrijfsverzegeling, 

het vervoer van de goederen over 

land, over zee, de opslag van de 

goederen en de belangrijkste 

begeleidende documenten. Op deze 

manier leren ze wat er onderweg 

allemaal met de goederen kan 

gebeuren en waar ze op moeten 

letten als de containers zijn 

aangekomen in de havens van 

Rotterdam. Voor de lessen theorie 

heeft het LPTC een aparte kamer 

ingericht. In die kamer staat een 

tiental stoelen in een halve cirkel om 

een groot digitaal scherm 

gegroepeerd. De theorielessen 

worden met de modernste middelen 

gegeven. Tegen de muren van de 

kamer staan tafels met daarop de 

modernste laptops en computers. In 

het afgelopen jaren heeft het LPTC 

zo'n 600 cursisten uit heel de wereld 

opgeleid en krijgt het steeds meer 

waardering. Onlangs is het centrum 

nog bezocht door de directeur van de 

Douane, mevrouw Aly van Berckel, 

die erg enthousiast was.

Praktijklessen
Als de cursisten hun theorielessen 

hebben gehad, gaan ze naar buiten 

voor de praktijklessen. Op een terrein 

vlak naast het kantoor staat een 

groot aantal gebruikte containers. 

Sommigen daarvan zijn ingericht als 

een kajuit van een schip en anderen 

zijn speciaal geprepareerd voor deze 

opleiding. Suheyla vertelt dat de 

containers worden gebruikt om 

realistische scenario’s na te spelen 

met behulp van rollenspelen. ‘Er 

wordt hier regelmatig geschoten’, 

vertelt ze lachend verder. 

Ik kruip in de huid van een cursist en 

Suheyla vraagt mij of ik bijzonder-

heden aan de binnenkant en 

buitenkant van een bepaalde 

container zie. Als ik deze container 

met een andere container vergelijk 

valt het mij op dat er in de eerste 

container een achterwand is 

geplaatst. ‘Je hebt net een geheime 

bergplaats voor smokkel ontdekt’, 

legt Suheyla mij uit. Tijdens het 

doorzoeken van de containers wordt 

de praktijk zo realistisch mogelijk 

nagespeeld. En wordt er geoefend 

met acteurs voor calamiteiten. Want 

wat moet je doen als je drugs 

aantreft aan boord van een schip? 

Wie moet je bellen? En wat doe je als 

je een niet-meewerkende kapitein 

treft die je de toegang weigert tot 

het schip? Allemaal vraagstukken die 

aan de orde komen tijdens de 

praktijklessen.

Ik loop voor de laatste maal met 

Suheyla over het terrein. ‘Binnenkort 

komt er nog een voorsteven van een 

echt schip bij’, besluit ze. ‘Dit om alles 

zo realistisch mogelijk te maken.’ De 

cursussen bij het LPTC zijn niet alleen 

erg leerzaam maar ook avontuurlijk. 

Want waar leer je denken als een 
crimineel en speel je, soms heftige, 

scenario’s na!
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Wat houdt de fiscale regeling precies in? 
Door gebruik te maken van de IKAP-regeling (via het P-Direkt portaal) krijg je een gedeelte 

van de betaalde vakbondscontributie over 2015 terug. Je werkgever verrekent de betaalde 

contributie eenmaal per jaar met de door jou in te zetten inkomstenbron.

Hierdoor krijg je al snel 40% korting op je betaalde contributie. 

Hoe werkt het? 
Simpel gezegd gaat dit als volgt. Op jouw salarisstrook staat hoeveel contributie

je per maand betaalt. Je kunt dan eenvoudig uitrekenen wat je op jaarbasis betaalt.

Let op, om het je makkelijker te maken zullen wij proberen om al voor dit jaar in

‘MijnNCF’ jouw ‘contributieverklaring NCF 2015’ gereed te zetten. Hierdoor hoef

je niet meer je eigen salarisstrook toe te voegen.

En dan?
De eerste post op je salarisstrook is je brutoloon. Van dat bedrag (of van de bruto 

eindejaarsuitkering, vakantiegeld etc.) wordt de door jou betaalde vakbondscontributie 

afgetrokken. Je brutosalaris wordt daardoor lager voor de berekening van loonheffing. 

Vervolgens wordt de gebruikelijke inhouding, zoals loonheffing uitgevoerd. Je betaalt 

zodoende dus minder belasting. Daarna wordt het eerder genoemde bedrag aan 

vakbondscontributie netto weer bij je loon opgeteld. Uiteindelijk leidt dit onder

de streep van jouw salarisstrook tot het fiscale voordeel. 

NB: Wil je vakantiegeld inzetten? Zorg dan dat je jouw IKAP-aanvraag

altijd voor 1 mei invult.  Na de maand mei kan er namelijk geen

vakantiegeld meer ingezet worden.

Hoe groot is jouw voordeel?
De precieze grootte van jouw voordeel is

afhankelijk van het voor jou geldende

belastingtarief. 

Kan je ook je vakbonds- 
contributie van voorgaande 
jaren nog inzetten in de 
IKAP-regeling?
Nee, jammer genoeg niet. 

Alléén betaalde contributie van 

het lopende kalenderjaar mag 

van de Belastingdienst fiscaal 

verrekend worden.

Het lidmaatschap van de NCF levert je veel voordelen op.
Eén van die voordelen is de fiscale regeling vakbondscontributie.
Zo kan je ieder jaar geld besparen door je vakbondscontributie in te zetten via de
IKAP-regeling. Doe dit in ieder geval vóór 10 november 2015.

Voordeel!

Maak gebruik van IKAP 
zodat jouw lidmaatschap 
van de NCF nog
goedkoper wordt.
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Hans is 58 jaar oud en woont met zijn 

lieftallige vrouw Gerarda in Bergen op 

Zoom. Uit zijn vorige huwelijk heeft 

hij een dochter (Marcha) en een 

kleindochter (Gina). Zijn dagelijks 

werk verricht hij met veel inzet en 

plezier bij het Internet Service Center 

(ISC) te Utrecht. Hij heeft daarnaast, 

vanuit het directe verleden, binding 

met het bedrijfsonderdeel Toeslagen. 

Ook is hij docent voor B/CKC “Het 

Nieuwe Werken, Connect People en 

Ibabs (tool voor papierloos verga-

deren)”. Zijn kracht zit in het 

overbrengen van kennis, luisteren 

naar anderen én samenwerken. 

In dit interview geeft Hans zijn visie 

op drie totaal verschillende 

onderwerpen die hem persoonlijk 

‘raken’, maar die daarnaast tevens 

zowel het heden als de toekomst van 

economisch, fiscaal én maatschap-

pelijk Nederland significant beïn-

vloeden. Het betreft ten eerste de 

roerige en reeds veelbesproken immer 

voortdurende (re)organisatie-

ontwikkelingen bij de Belastingdienst. 

Vervolgens worden de futuristische 

toekomstperspectieven van Intelli-

gence (o.a. de biometrie) belicht. Als 

laatste wordt stilgestaan bij de door 

de overheid (uit aperte bezuinigings-

overwegingen) onverhuld opge-

drongen participatiesamenleving.

Help, mijn man is klusser
Op de televisie bleef ik onlangs lui 

zappend ‘hangen’ bij het RTL4-

programma Help, Mijn Man Is Klusser. 

In deze aflevering werd een eigen-

woningbezitter geportretteerd, die 

aanvankelijk vol zelfvertrouwen en 

energie aan een complete verbouwing 

van zijn woonhuis was begonnen, 

maar vervolgens de klus om diverse 

reden niet kon of wilde afronden 

binnen een redelijke termijn. 

Bouwellende voor hem en zijn gezin 

In het belastinggebouw aan de Herman Gorterstraat 55 te Utrecht zit ik tijdens een 
vergadering naast Hans Bulham. Wauw, dit is een mooie gelegenheid om hem tijdens de 
koffiepauze meteen maar eens even het hemd van het lijf te vragen ten behoeve van een 
BONDIG-interview.

In gesprek met Hans Bulham 

Pluk de dag en geniet van de 
kleine dingen in het leven!
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in optima forma dus. De vrouw des 

huizes werd gillend gek van alle troep 

(én haar man) en had daarom ten 

einde raad programmapresentator 

John Williams ingeschakeld. Die bood 

zeer snelle en adequate hulp middels 

het inzetten van een ervaren en 

vakkundig klussenteam. Het eind-

resultaat was tranentrekkend mooi en 

het gezin leefde nog lang en gelukkig.

‘Hans, jij klust ook. Jij hebt bijvoor-

beeld eigenhandig de schuur achter 

jouw huis ingrijpend verbouwd ten 

behoeve van jouw modeltreinhobby. 

Heeft jouw vrouw ooit overwogen om 

John Williams te bellen?’ ‘Ha, ha, nee, 

dat was gelukkig niet nodig, want de 

verbouwing is zeer voorspoedig 

verlopen.’

In de belastingdienstorganisatie wordt 

heel wat ‘afgeklust’ door de 

dienstleiding. De ene ‘verbouwing’ is 

nog niet klaar óf de volgende dient 

zich alweer aan. Een collega vatte dat 

ooit heel mooi samen toen hij snedig 

opmerkte: ‘Ik werk bij een reorgani-

satie.' ‘Zou de Belastingdienst - gezien 

de evident erbarmelijke staat waarin 

de verbouwing van het ‘organisatie-

huis’ al tientallen jaren verkeert - óók 

gebaat zijn bij de acute inzet van een 

extern klussenteam? Of, is het beter 

om de hele zaak tot op de grond toe 

te slopen en vervolgens opnieuw te 

beginnen?’

Hans: ’Ik zou het externe klussenteam, 

dat van alle markten thuis moet zijn, 

meteen landelijk inzetten. Het is goed 

als op professionele wijze van buiten 

naar binnen gekeken wordt. Dat 

schept een frisse blik op de zaak. Zó 

kan de gewenste cultuuromslag 

plaatsvinden. Die is hard nodig, want 

de wereld om ons heen verandert snel 

en we moeten meebewegen. Dit 

traject dient echter goed gecommuni-

ceerd te worden, want het is niet de 

bedoeling dat de zittende teams het 

gevoel krijgen dat ze incompetent zijn 

en daardoor afgedankt gaan worden. 

Overigens, het systeem tot de grond 

toe slopen en opnieuw beginnen zou 

ook een optie kunnen zijn, maar ik 

heb daar ernstige twijfels bij. Is het 

bijvoorbeeld in de praktijk haalbaar 

om alle IT-systemen probleemloos aan 

elkaar te koppelen? Bijvoorbeeld, bij 

Toeslagen wordt gewerkt met 

voorschotten op basis van actuele 

loongegevens en geschatte loonin-

komsten, maar bij de Belastingdienst 

wordt altijd gekeken naar de 

IB-aangifte van het voorafgaand jaar. 

In de praktijk schept dat verwarring 

bij de burger die Toeslagen aanvraagt, 

want die denkt “de Belastingdienst 

heeft toch alle loongegevens, want ik 

heb aangifte IB gedaan”, met als 

gevolg verkeerd uitbetaalde Toe-

slagen en boze klanten, omdat ze 

terug moeten betalen. Als je beide 

systemen wilt koppelen, dan veroor-

zaak je een niet te vermijden botsing. 

Bij ‘het huis op orde krijgen’ dient de 

prioriteit te liggen bij het streven naar 

een 100% functionerende IT-

omgeving. Toen ik opleidings-

coördinator was, heb ik gemerkt dat 

het heel belangrijk is om goed te 

luisteren naar de mening van de 

collega’s die werkzaam zijn in het 

primaire proces. Dáár is namelijk het 

inzicht én de kennis aanwezig met 

betrekking tot de dikwijls zeer 

ingewikkelde en soms niet logisch 

ingerichte geautomatiseerde 

werkprocessen. Bij Toeslagen zijn ze 

overigens op dit moment erg goed 

bezig, want er wordt geluisterd naar 

zowel de mensen op de werkvloer als 

naar die van een externe partij (Cap 

Gemini). Met als resultaat een 

goedwerkend Toeslagen 

Verstrekkingen Systeem (TVS).’

Intelligence omarmt de toekomst
Biometrische authenticatie is heden 

ten dage mogelijk op diverse 

futuristisch ogende manieren. Naast 

fysieke kenmerken (zoals bijvoorbeeld 

oor-, iris-, vingertop-, en aderpatroon-

herkenning) kunnen ook spraak- en/of 

gedragskenmerken (stem, loopje of 

handtekening) worden ingezet als 

identificatiemiddel. Het Canadese 

bedrijf Bionym heeft recent de 

zogenaamde Nymi ontwikkeld. Dit is 

een armband die hartactiviteit 

registreert. Via een bijgeleverde app 

kun je de Nymi activeren. Zolang je 

hart klopt, zal de Nymi continue 

verifiëren wie je bent. Het is reeds 

mogelijk om met de Nymi in te loggen 

op verschillende Windows- en 

Applecomputers. Ook heeft er een 

pilot plaatsgevonden in samenwer-

king met MasterCard en Royal Bank, 

waarbij een testgroep de armband 

kon gebruiken om contactloos te 
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Frank

Verweij

betalen. De sensor in de armband 

bevestigt iemands identiteit. De 

betaling vindt vervolgens plaats via 

een nearfieldcommunicationchip 

(NFCC) in de armband. 

‘Hans, jij werkt bij het ‘futuristische’ 

Internet Service Center. Innovatie (in 

al zijn facetten) voert daar de 

boventoon. The sky is the limit. Maar, 

waar ligt de grens met betrekking tot 

nieuwe ontwikkelingen in onze 

(belasting)wereld? Omarm jij 

bijvoorbeeld voornoemde biome-

trische uitvindingen en zie jij daarbij 

kansen voor de Belastingdienst, óf 

vind jij een en ander op bijvoorbeeld 

privacy-gebied te ver gaan en is voor 

jou de grens van het toelaatbare thans 

bereikt?’

‘De grens van het toelaatbare is naar 

mijn mening nog lang niet bereikt. 

We zijn namelijk nog maar pas 

begonnen! Ik omarm (onder andere) 

de biometrische ontwikkelingen. We 

zouden moeten gaan toewerken naar 

een fiscale CSI-achtige werkomgeving. 

De detectives in de populaire 

Amerikaanse CSI-crimeserie kunnen 

met één druk op de (computer)knop 

een compleet profiel van een 

verdachte op grote LED-beeld-

schermen tevoorschijn toveren. 

Vervolgens ontmaskeren ze de dader 

van een fraude of misdrijf binnen één 

uur. Dát is wat wij richting onze 

klanten óók wel zouden willen 

bewerkstelliggen. De Douane werkt 

bijvoorbeeld met een plaatjes-

herkenningsysteem om vuurwapens 

op te sporen op internet in het project 

Kaliber. Dit doen zij in samenwerking 

met de politie en het landelijk 

vuurwapenplatform. Ik heb met 

betrekking tot de formele aspecten 

van dit soort werk geen enkele moeite 

om de uiterste grens van het toelaat-

bare elke keer opnieuw weer op te 

zoeken. Uiteraard wordt in ons team 

meegekeken op formeel gebied en 

waar nodig hardhandig op de rem 

getrapt door ter zake zeer kundige 

juristen. De grondrechten van de 

(rechts)persoon dienen namelijk altijd 

te worden geëerbiedigd. Zo werkt dat 

in een goedontwikkelde en beschaaf-

de samenleving.’

De participatiesamenleving 
De media storten het in news-

speakachtige woordwatervallen over 

ons uit: we leven thans in een 

participatiesamenleving. 

Kostentechnisch kan het volgens de 

‘boven ons gestelden’ niet anders. 

Verworven (sociale) rechten gaan op 

de schop en (sociale) verplichtingen 

komen er voor terug. Dit geldt voor 

iedereen. Wen er maar vast aan! De 

overheid hanteert een brede 

opvatting van het begrip participatie. 

Het gaat om meerdere activiteiten, op 

meerdere participatiedomeinen en 

ingegeven door uiteenlopende 

doelen. Vooralsnog zijn enkel de 

domeinen arbeid, onderwijs, 

vrijwilligerswerk en mantelzorg in 

beeld. 

‘Hans, jij bent samen met jouw vrouw 

Gerarda reeds jarenlang mantelzorger. 

Hoe bevalt jou het vrijwilligerswerk? 

Jij bent feitelijk een ervarings-

deskundige op dit gebied.’

‘De meeste vrije tijd, meestal een 

vaste dag in de week, wordt 

opgeslokt door de mantelzorg van 

mijn schoonouders. Mijn schoonvader 

is 94 jaar oud en woont zelfstandig, 

maar wacht al meer dan zes maanden 

op een plaats in een verzorgings-

tehuis. Mijn schoonmoeder is 92 jaar 

oud, dementerend en wordt verzorgd 

op de gesloten afdeling in een 

verzorgingstehuis bij ons in de buurt. 

Ik offer graag wekelijks een vrije dag 

op, want je weet waar je het voor 

doet; uit liefde en respect voor je 

schoonouders. Die ervaring is 

onbetaalbaar. Ik merk dat mijn vrouw 

en ik op diverse manieren extra belast 

worden. Ten eerste is het, door de 

projectmatige aard van mijn 

werkzaamheden, soms moeilijk om de 

vaste PAS-vrijdag te claimen bij mijn 

werkgever. Als gevolg daarvan 

moeten we soms schipperen met de 

mantelzorgplanning. Daartegenover 

staat dat mijn leidinggevende niet 

moeilijk doet als ik een keer verstek 

laat gaan bij het werkoverleg. Zij kent 

mijn persoonlijke situatie. Bij mijn 

vrouw loopt het op haar werk (in de 

zorg), eufemistisch uitgedrukt, een 

beetje anders en we voelen dat dat 

niet zo goed is voor onze gemoeds-

toestand. Voorts lopen we tegen een 

bureaucratische muur aan bij de 

gemeente, die sinds kort het aantal 

zorguren per klant dient te faciliteren. 

De gemeente heeft onlangs een brief 

- zonder toelichting - naar mijn 

schoonvader verzonden, waar in 

vermeld staat dat het aantal zorguren 

drastisch wordt verminderd en dat 

extra uren ingekocht kunnen worden. 

Twee weken na deze onpersoonlijke 

mededeling, ontvingen we bericht dat 

mijn schoonvader bezoek zal krijgen 

van de thuiszorg om te beoordelen of 

het aantal zorguren voldoende is. Dat 

is héél tegenstrijdig. Ik heb telefonisch 

strijd moeten voeren om een extra 

half uur zorgverlening toegewezen te 

krijgen. Uit frustratie heb ik ten lange 

leste de onwillige en niet-geïnte-

resseerde bureau-ambtenaar dringend 

verzocht om de feiten ter plaatse te 

komen vaststellen. Na toezegging dat 

mijn schoonvader een half uur extra 

zorg zal krijgen, wordt vervolgens 

zonder vooroverleg één uur minder 

zorg verleend. Ja, het is soms vechten 

tegen de bierkaai.’

Tot slot
‘Ik wil iedereen nog een welgemeend 

advies meegeven.

Pas als mantelzorger goed op jezelf 

qua geestelijk en lichamelijk 

welbevinden. Een burn-out ligt 

namelijk ongemerkt snel op de loer. 

Pluk de dag en geniet van de kleine 

dingen in het leven!’
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 Wist je dat...
•  de overheidsschuld in 2016 naar verwachting 

oploopt tot 467 miljard euro?

•  in Nederland de staatsschuld de afgelopen 

jaren van ruim 42% BBP in 2007 is opgelopen 

naar meer dan 67% in 2015? 

•  wanneer het renteniveau op gaat lopen, er 

extra kosten moeten worden gemaakt ter 

financiering van de overheidsschuld? 

•  de langdurige werkloosheid de afgelopen 

jaren, ook ten opzichte van andere landen,  

sterk is gestegen?

•  het Centraal Plan Bureau (CPB) meent dat voor 

deze problematiek meer specifieke 

instrumenten effectief kunnen zijn, zoals een 

tijdelijke financiële bonus voor werklozen voor 

het vinden en behouden van een baan en in 

sommige gevallen omscholing? Verder wijst het 

CPB er op dat een pakket van maatregelen dat 

vooral gericht is op lagere loonkosten niet 

toereikend zal zijn de problematiek van 

langdurige werkloosheid onder ouderen aan te 

pakken. 

•  de Raad van State een onafhankelijk adviseur is 

van de regering over wetgeving en bestuur en 

hoogste algemene bestuursrechter van 

Nederland? 

•  de Raad van State zorgen heeft over het in 

verdrukking raken van lager- en 

middelbaaropgeleiden ten opzichte van 

hogeropgeleiden? Dit als gevolg van 

verschuivingen in vraag en aanbod, vooral in 

verband met technische ontwikkelingen. 

Lager- en middelbaaropgeleiden hebben niet 

alleen meer kans op werkloosheid, maar de 

kans dat zij met een flexibel arbeidscontract 

moeten werken neemt ook sneller toe.

•  het fiscale stelsel complex is en de complexiteit 

in de afgelopen jaren nog verder is 

toegenomen? Massale(geautomatiseerde) 

processen blijken alleen uitvoerbaar indien 

deze relatief eenvoudig zijn (bijvoorbeeld 

AOW). Dat een vereenvoudigingsslag nodig is? 

Dat de Raad van State wijst op de noodzaak de 

uitvoerbaarheid van belastingwetgeving met 

het oog op een robuuste opbrengst in het oog 

te houden?

•  in de Brede Agenda Belastingdienst is 

aangekondigd dat de wijze waarop 

binnen de Belastingdienst de 

uitvoeringstoetsen tot stand komen 

wezenlijk zal veranderen en dat er naar 

gestreefd wordt deze openbaar te maken? 

De afgelopen maanden lag de focus bij 

deze uitvoeringstoets ‘nieuwe stijl’ op de 

toepassing hiervan bij het 

Belastingplanpakket 2016. Voor alle 

voorstellen uit het pakket is een 

uitvoeringstoets nieuwe stijl uitgevoerd.

•  het ziekteverzuim inclusief langdurig 

verzuim 2015 t/m juni bij de 

Belastingdienst 5,8% is (vorig jaar was dat 

5,3%)?

•  de Hoge Raad heeft bepaald dat een iPad 

een computer is en niet een te groot 

uitgevallen telefoon? Dat dit betekent dat 

werkgevers loonheffing moeten betalen 

als zij hun werknemers een iPad geven?
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


