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Van de voorzitter

Openheid

Vlak voor de bewuste uitzending verschijnt er plotseling 

een blog van Peter Veld op de Beeldkrant. Het aantal 

reacties op deze blog is ongekend groot. Honderden 

collega’s geven aan het niet eens te zijn met de gekozen 

koers. Ook via mijnncf@ncf.nl stromen de reacties binnen, 

waaronder reacties van collega’s die het niet aandurven 

om onder eigen naam te publiceren op de Beeldkrant. 

Met de woorden van Wiebes in gedachten en ons 

antwoord aan hem, besluit ik dan ook –zoals beloofd aan 

de inzenders- om hun reactie (een kleine honderd) onder 

mijn naam te plaatsen onder de blog van Peter Veld. 

De volgende morgen word ik gebeld door de 

eindredacteur van de Beeldkrant met de simpele 

mededeling dat ‘mijn ’reacties zullen worden verwijderd. 

Geen discussie mogelijk. Ik vertel hem nog dat ook de 

dienstleiding heeft aangegeven hierover te willen 

spreken, maar helaas de huisregels van de Beeldkrant 

blijken onverbiddelijk. Mijn initiatief om ook de 

anonieme medewerker een stem te geven wordt zo de 

nek omgedraaid. Vreemd, immers iedere poll en veel 

enquêtes worden ook anoniem afgenomen. Doen we 

daar dan ook niets mee binnen de Belastingdienst?

Het is mij inmiddels wel duidelijk geworden. Een nieuwe 

cultuur van openheid én van aankaarten van kwetsbaar-

heden is wennen voor management én voor medewerkers. 

Ik wil graag het beste voor jullie. Daarom maakt de NCF 

tijd vrij voor het thema ‘openheid’. Uiteraard reken ik 

daarbij op een belangrijke bijdrage van onze dienstleiding, 

want zonder dialoog wordt het namelijk nooit beter. 

Het vakbondslidmaatschap levert je veel voordelen 

op. Eén van die voordelen is, dat de Belastingdienst 

meebetaalt aan je vakbondscontributie. Dit hebben 

we voor je geregeld in de cao. Hierdoor wordt je 

NCF-lidmaatschap nog voordeliger. Hoe werkt het? 

De door jou betaalde vakbondscontributie wordt 

eenmalig ingehouden op je bruto maandsalaris of 

vakantietoeslag. Dus voordat er loonbelasting wordt 

berekend. Hierdoor is het resterende brutobedrag 

waarover belasting en sociale premies wordt geheven 

lager. Daarna wordt de door jou betaalde 

vakbondscontributie netto weer bij je loon opgeteld. 

En dat geeft uiteindelijk onder de streep van je 

salarisstrook een fi nancieel voordeel.

Hoe groot is jouw voordeel? Dat is afhankelijk van de 

hoogte van je vakbondscontributie en in welk 

belastingtarief je valt, maar je voordeel kan oplopen 

tot enkele tientjes per jaar. Hoe vraag je het aan? 

Via het P-Direkt portaal. Let wel op de uiterste 

indieningsdatum van 13 november.

Waar kan je de kosten die je gemaakt hebt voor je 

vakbondscontributie terugvinden? Op je salarisstrook. 

Hierop staat wat er elke maand wordt afgetrokken 

aan 'vakbondscontributie' Meer informatie kun je 

vinden op www.ncf.nl/fi scaal-voordeel.

MIJN NCF
Na de oproep in de vorige Bondig hebben diverse 

NCF-leden de weg naar MIJN NCF gevonden. Maar we 

willen graag dat ieder NCF-lid zo snel mogelijk inlogt op 

MIJNNCF zodat wij je kunnen bereiken. Jij wilt toch zeker 

ook niets missen over bijvoorbeeld de cao-perikelen? 

Nou dan! Heb je al eerder ingelogd? Hartstikke goed. 

Je kunt inloggen met de bij jou bekende gegevens. 

Wel ben je verplicht je wachtwoord te wijzigen.Heb je 

nog niet eerder ingelogd? Ga dan als volgt te werk:

1.  Ga via de NCF-website naar MIJNNCF en klik op 

‘wachtwoord resetten’.

2.  Geef je e-mailadres op.

3.  Hierna ontvang je je een e-mail met een sleutel en 

een link. Klik op de link, de unieke sleutel is al in het 

scherm ingevuld.

4.  Voer je gebruikersnaam in (gelijk aan je e-mailadres 

en wijzig na het inloggen je wachtwoord.

Lukt het je toch niet om in te loggen? Vraag dan jouw 

inloggegevens op via mijnncf@ncf.nl

Maak gebruik van de IKAP-vakbondscontributieregeling

Een maand voor de ZEMBLA-uitzending ‘De misgelopen miljarden’ spreek ik, samen met 
Marianne Wendt, onze staatssecretaris. Tijdens dit gesprek geeft Eric Wiebes aan dat hij 
meer openheid wil binnen de Belastingdienst. Hij is van mening dat er méér door 
medewerkers moet worden uitgesproken. Wat is er aan de hand en wat gaat er niet goed? 
Hij vraagt daarbij onze hulp. Ons antwoord daarbij is ‘NEE’. Waarom? Wij weten dat het 
niet door iedereen als veilig wordt ervaren om te zeggen wat hij of zij nodig acht. 
Collega’s zijn bang voor de afrekencultuur binnen de Belastingdienst. Desgevraagd geven 
we in het bijzijn van Peter Veld verschillende voorbeelden.

Albert van 

der SmissenEen warme groet van jullie voorzitter,
  Albert van der Smissen
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Albert van

der SmSmississenen
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BBBBeeeesssttteee mmeeennneeeeeerrr BBlookk,

IIIIIIIkkkkk  ssssssscccchhhhhhhrrrriiiijjjjffff dddeeezzzzeeeee bbbbbbrriiieeeff  ooommmdddaattt iikk gggeeeen anderree mooggeellijjkhheid zie ooommm jjooouuuuu 

tttttteeeee  bbbbbeeeeeeeeerrreeeeiiiiiikkkkkkkkeeeeennnnnn,,,  aaaannndddeerrssss ddddddaaannn ooppp dddeezzee mmmaannniiierr. MMaaar daat hheeeft nattttuuuuuuurrrrlliijjkkk 

eeeeeeeeeeeeennnnn ggggggeeeeeesssssscccccchhhhhhhiiiiiieeedddddddeeennnniiiiisssss. JJJJJeeee wwwwiiilllttt nniieeeettt  nnnnnaaarr dddee bbboonnddeenn luiisteren diee ons 

vvvvveeeerrrrrtttteeeegggeeeennnnwwwwwooooooorrrdddddiiiiiigggeeeennnnnn,, mmmaaaaaarrr mmmmmiissscchhhhiiieen wwilll jje wel luistereen nnnaar mmmiijjjjnnn 

pppppppeeeeeeerrrrsssssssooooooonnnnnllllllliiiiiiijjjjjjjkkkkkeeee  vvvvvveeeeeerrrrhhhaaaaaaaaaalllllll..

IIIIIkkkkkkk  bbbbbbbeeeeeeennnnn  nnnnnaaaaammmmmmmeeellliiijjjjjjjkkkkkkk eeeeeeeeeennnnnn mmmmmmmeeeeennnssssss,,,,, nnneett aaallllss jjjjjjijjjj. HHHet grote veeerrrschil tussennn jjjooouuu 

eeeeennnn  mmmmmiiiiijjjjjjj,,,,,, lllllloooooossssss vvvvvaaannnnnnn  wwwwaaaaattttttt  ffffffffyyyysssiiieeekkkkkkeeeee dddddiivveerggeeeentttiees,,, is ons innkomen. BBiiijjjj mij 

ttttthhhhhhhhuuuuuuiiiiiiisssssss  wwwwwweeeerrrrrrrkkkkkkkeeeeennnnnnn  mmmmmmmmaaaaann  eeennnnn  vvvvvrrrrooouuuww aaaaaalllllllleebbbbeeii fullttimmmme eenn toch verddiienen 

wwwwwwweeeeeee  nnnnnnoooooooggggggg   ssssssstttteeeeeeeeeeeedddddddsssssss  eeeeeeeeeeeeeeennnn ttttttoooooonnnn mmmmmmmmiiiiinnnddddeeeeerrr ppppppeerrr jjjjjaaaaaarr daan jjjjijj! WWachhtt eveen. 

NNNNNiiiiiieeeeeeettttttt mmmmmmmeeeettttteeeeeeeeennnnnnn   mmmmmmmeeeeeettttttt  vvvvvveeeerrrrkkkkkklllllaaaaarrrrriiiinnnnnnnggggggeennn kkkkkoooommmmeen. DDiiie kkaan iik zelf ook well invulllleen. 

HHHHHHHeeeeeettttt   gggggggaaaaaaaaaaaattttt  eeeeeerrrrrrr  ooooommmmmmm ddddddaaaaattttt jjjjjjjjiiijjj jjjeee aaaaaannn hhhhheeetttt eeeiiiiiinnnnnndddee vvaann de maand geen zorgeen 

hhhhhhhoooooeeeeeeffffffttttt  ttttttteeeeee mmmmmaaaaaaakkkkkkkkeeeeeeennnnn oooooooofffffff  ddddddddaaaaaattt  eeeerrrr nnnnnoooggggg ggggggeeennnooeegg ppooen op ddde bank sstaat 

ooooooommmmm llllleeeeekkkkkkkkkkkkkkeeeeerrrrr  eeeeetttteeeeennnnn  vvvvvvoooooooooorrr  jjjjeeee kkkkkkiiiiddddsss  tttee kkkkooopppeenn, ooff ddat je üübberhauppt hoeft 

nnnnnnaaaaaa  tttttteeeeeeee   dddddddeeeeennnnnnnkkkkkeeeeennnnnnn   oooooooffffffff jjjjjeee dddddeee  aaaallllllllllllleeerrrrnnniiieeeeuuuwwwsssttee flfl aattssccrreen TV wel kunt 

bbbbbbbeeeeeeetttttaaaaaaallllllleeeeeennnnnnn...   PPPPPPPaaaaaaammmmmmmppppppeeeerrrrsssss  ooooffffff  KKKKKKKKrrrruuuuiiiidddvvvaaattt hhhhuuuuiiissssmmmeerrkk, aalll incclussivve of in eeen 

llllllleeeeeekkkkkkkkkkkkkkeeeeeee  ttttttteeeeeeennnnnnttttttt  iiiinnnnn ZZZZZZZeeeeeeeeeellllllaaaaaannnnddddd,,, ssssssnnnaaappp jjjjjeee??? 

EEEEEEvvvvveeeennnnnnn  ooooovvvvvvveeeeeeerrrrr dddddddiiiiiiieeeeeee   nnnnnuuuuulllll-----llllllliiiijjjjjjnnn.. VVVVViiiiinnnnnnddd  jjjeee  hhhhheetttt iiinnmmiiddddeellls nniett ggeenoegg geweeeest? 

KKKKKKKuuuuuuunnnnnnn jjjjjjjjeeeee   nnnnnnniiiieeeeeeetttttttssssss  bbbbbbeeeeeeeettttttteeeerrrrrssss vvveeerrrzzzzziiiinnnnnnnneennnn ooommmm dde ovveerrhhheeiiddssuuitgavveen op orddee te 

bbbbbbbrrrrrrrreeeeeeennnnnnnggggggeeeeeeennnnnnn???????  IIIIIIIkkkkkkk  kkkkkkkaaaaaaannnnn wwwwweeelllllll  wwwwwaaaaatttt  dddddiiiinnnggggggeennnn vvvvoooorr jjee verzinnen hooorr. GGraaierss 

iiiiiiinnnnnnn   dddddddeeeeeee bbbbbbbaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkeeeeeeennnnnssssssseeeeeeecccccccctttttttooooooorrrrrr,,, dddiiieeee bbbbboooooovvvvvveeennnnddddiiiieeeeennn lleeeeuuuuunnneeeenn ooopppp staatssteun, eeeennsss 

gggggggooooooeeeeeddddddd   aaaaaaaaaaannnnnnpppppppaaaaaakkkkkkkkkkkkkkeeeeeennnn oooooommmmmm  eeeeeeeeennnnnnn   vvvvoooooooooorrrbbbeeeeellllddd tee nnoeeemmmeen. MMaar je ambbbbtenareenn-

aaaaaaappppppppppppppaaaaaaarrrrrrraaaaaaaaaaaatttttt  iiiiissssssss nnnnaaaaatttttttuuuuuuuuuuuuurrrrrllliiiijjjjjjkkkkkk eeeeeeennnnnn mmmaaaakkkkkkeelliijjkkkeeeere melkkkkkoe. Eerst sla je ze 

nnnnneeeeeeetttttttt  zzzoooooo lllllaaaaaaannnnnnggggggg mmmmmmmmuuuurrrrwwww mmmmmeeeettttttt bbezzuuiinnniggggiingenn en reorganisattiesss ttoott ze dennkkeen 

ddddddddaaaaattttttt  zzzzzzzzeeeeee GGGGGGGGGooooooodddddd oooooppppp  hhhhhhhhhuuuuuuuunnnnn kkkkknnnnniiiiieeëënn mmmooooeetttteeeenn daannkeen datt zee nnoog eeen baaan 

hhhhhhheeeeeeebbbbbbbbbbbbbbeeeeennnnnnnn  eeeeeeennnnnnn  dddddaaaaaaaarrrrrnnnnnnaaaaaa  rrrrraaaammmmmm jjjjjeeeee zzze vvvviiieerr jjjjaaaaaaaarrr nuuulllliijjjjnn ddoooor ddee ssttroott. SSlliimm 

hhhhhhhhooooooooooooorrrrr....  AAAAAAAlllllllllllllleeeeeeeeeennnnn vvvvveeeeeerrrrrrgggggggeeeeeeeeeettt jjjjeeee dddddaaaaatttt dddddeee ccciijjjjjffeerrss bbbiiijjjj aaall dddiiieee  mmeennssseeen aaaannn hhhhheeeeeettttt eeiinnnnnnddddeeee 

vvvvvaaaaaannnnnn ddddeeeee mmmmmmaaaaaaaaaaannnnndddddd  ccccuuuuuuummmmmmuuuulllllaaaattttiiiieeeeffff bbbbooovveeennnn ddee nnuuull mmmooeetteenn uuiittkkommeenn,, wwwaaaaannnnttttttt 

aaaaaaannnnnnddddddeeeeeeeerrrrrrrrssssssss kkkkkkkkrrrrrrriiiiiiijjjjjjjggggggeeennnnnn zzzzeeee lllloooooooooonnnnbbbeesssllllaaaagg. HHHHèèè wwwwaaatt? JJaaa,, jjjee wwweeeett wwweelll. IInnnmmmmiiiiiiddddddddddeeeeellllssss 

eeeeeeeeeeeennnnnnnnn rrrrrrreeeeeeeëëëëëeeeelllll ppppppprrrrroooobbbbbbblllleeeeeeeeemmmmmm bbbbiiinnneeennnnn ddeee ddddiennnsssttt..

MMMMMMMMiiiiijjjjjjjjjnnnnn ooorrrrrreeeeeennnnnnnn ggggggiiiiiiinnnnngggggeeeennnnn kkkkklllaappppppeeerrreenn tttooenn iikk jjje llaaaaattssttee  ‘‘hhannddrrreeeiiiiikkkinngggg’ rrrrriiiiiiccchhhhhtttttttiiiiiinnnnnnggggggg 

dddddddeeeeeeee bbbbbboooooonnnnndddddeeeeennnnnnn hhhhhoooooooooorrrrrddddeee,,, ooommm tttttoottt eeeeeeennn niieeuuww ccaaoooo ttee kkkoommmeen... 
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EEEEeenn lloooonnssoommbbbeenaddering. Ik hhaadd wwaaatt ttiijjjjjdd  nnooddiigg oomm tteee bbeessseeeffffffeeenn dddaat jjjje ons niet in dee zzeiikk aaaann hheett  nneemmeennn wwwaaass.. HHHeett iinnnllleevveeerrrreeennn vvvaaannn ssseeccundddaire arbeidsvooorrwwaaaaarrddeenn tteenn ffaavveeuurrreee vvaann ooonnnzzzeee ssaalllaaarrriiisss----ssttrook. Ieets wwaaarr dduus jjjaareenn eenn jjaarreenn vvoooorrr  gggeeekkknnnoookkkttt  iiiissss ooommm ttteeee  krijgen, latteenn vvaarren vvooorr eeenn ppaaaarr mmmuunntteenn?? BBBlllooooeeedddgggeeelllddd  dddduuusss... 

Onllaangs hheebb iikk ddee kkaadderrbbijjeeennkkoommmsstt vvaannnn dddeee  bbbbboooonnnnnddddeeeennnn  bbbbeeeeezzzzooooccccchhhhhhttttt   eeeennnn  ttttttoooootttttt mijn oplluchhttiinngg bblliijjkk iikk nniiett aallllleeeenn ttee ssttaaaaaannn iiinnnn mmmmmmiiijjjjjnn  sssttttttrrrriiijjjjjjdddd...  HHHHHHHeeeettttt nniiett-aflfl atende gegraai iin oonzee ppoorrtteemmoonnnnneeeee hhheeeeeefffffttttt kkkkwwwwaaaaaaaaaddddd  bbbbbblllllooooooeeeeeeddddd  gezet, kkann ik jje verzekeerreen. Eeenn lloooonnaaaccchhhttteerrsssstttaaannddd vvvvaaaannnn  ggggggeeeeeemmmmmmiiiiddddddddddddeeeeeelllllldddddd €€€300,- pperr maaandd is onnss nniieettt iinn ddee kkkoouuudddeee  kkkkllleeeeeerrreeennnnnn ggggggaaaaaaaannnnn   zzzzzziiiitttttttteeeeeennnnnn....  HHett iiss ttiijjdd voor eerherrsstteell. HHeett iiss ttiijjjjddd oooommm oooooonnnnnssss  eeeeeeeeennnnnnssss  tttttteeeee ggggggaaaaaaaaaaannnnn bbedaankeenn voooorr heet offferr, datt wwiijj jjaarreenn gggeebbbbrrraaaaaacccccchhhhhhtttt  hhhhhheeebbbbbbbbbbeeeennnnn....  DDDDDDaaaaannnn hhhhhheeeeeebbbbb  ikk hhett dduus nniieet oveer de lloooonnsssoommbbbeennnaaaddddeeeerrriiinnggg,,,,  ddddddiiiieeeee kkkklllllaaaapppppp  iiiinnnnnn  hhhhhheeeetttt  gggggggeeeezzzzziiiiiccccchhhhttttt.. HHeet iis ttijjd om jjouuww uuiittgggeeppeerrsstteeeee aaammbbttteennnnnaaaaarreeeeennnnnllllleeeggggeeeerrrrr  eeeeeeeeeennnnnssssss  llllllluuuuuucccccchhhhhhttttt  tttttteeeeee geven, waanntt wiijj snaakkkkeenn  eerr nnaaaar. JJJJJee kkkaaannn  oooonnnsss nnnnnniiiiiiiieeeeeeetttttt eeeeeeeeeuuuuuuwwwwwwiiiiiiggggg sstraffffeloooss naaarr ddee aafffggrroonndd dddrriijjjjjvvveenn,,  SSStttteeeefffff...

IIk ddaaaagg jjee uuiit. Koom mmeeett eeeen ssseerrrriieeuusss  vvvvoooooorrrsssstttteeellll...   GGGGGGeeeeeeeeeennnnn  zzzzziiiieeeelllllliiiiggggggeeeee  éééééééééénnnnn  ooooofffff   ttwwweeee pprrooccent, mmaaarr iiettss wwaaaaaarr wwiijjj ooonnnzzzee  gggeeezzzziiinnnnnnnnneeeeettttjjjjeeeeessssss bbbbllllliiiiijjjjj mmmmmmeeeeeeeee kkkkkuuuunnnnnnnnnneeeeennnnnn mmaakkeen. Toonn een ggrreinnttjjee mmeennnsssseellliijjjkkkkhheeiiiidddd eeennnn ddddoooooooorrrrrbbbbbrrrreeeeeeeeeeeekkkkk  ddddeeeee  ttttrrrrraaaaaaddddddiiiiiittttttiiiieeee... WWWWantt alss jjiijj hhet nniieett vvrriijjwwiiiilllliiggg gggaaaattt dddoooeeennn,,,  ddddaaaannnnnn   ggggggaaaaaaaaannnn wwwweeee jjjjjeeee  eeeeeeeeeennnnn hhaanndjjee hhelpen. De vooorrbberreeiiddiinnnggggeenn wwooorrrdddddeeeennn rrrrrreeeeeeeeeeddddddssssss  ggggggeeeetttttrrrroooooffffffffffffeeeennnnn..  EErr iiss rreuriinngg binneenn jouww ggeelleeedddeeerreeennn  eennnn  dddeee bbbbooooonnnnddddeeeennnnn   hhhheeeeebbbbbbbbbeeeennnn  zzzzziiiicccchhhhh  vveerreennigd. HHett is vvijjff voorr ttwwwaaaallfff,,, bbbbeesssstttteee mmmmaaannn.. HHHHeeettttt ggggaaaaaaaaaatttttt ggggggeeeeeebbbbeeeeuuuuurrrrrreeeeennnnnn,,,, dddiie oonnvrreede moeett ggeuitt wwoorrddeennn eenn hhheeetttt kkkkkkooooommmmtttt jjjjjjoooouuuuuuuuwwwww kkkkkkkaaaaaaannnnnntttttt oooooopppppp...  WWe GGAAAN staken, dat je hheett vvvaaassttt  mmaaaaarrr wwweeeeeeettt.. DDDiiiiitttt iiiiiisssss nnnnnneeeeetttttt zzzzoooo oonverrrrmmiijjdelijkk als hheet bettaallenn vvaannn bbbeelllaasstttiiiiinnnnngggg.. 

GGrrooeeetteenn,

PPPeetteer Baaaarrendssseee

ring Ikk hhaadd waatt tijd ddii tt bb ffff

HHebb jjijj ook een 
Mail deze dan nnaaar rredactie@ncfned.nll
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Visie NCF
We zien dat Het Nieuwe Werken een maatschappelijke 

beweging is. De Belastingdienst gaat daar in mee om een 

aantrekkelijk werkgever te blijven. Voor medewerkers is 

het positief dat ze met Het Nieuwe Werken meer invloed 

hebben op de manier waarop ze hun werk inrichten. 

Als NCF zien we Het Nieuwe Werken als een onont-

koombare en positieve ontwikkeling, als het goed 

wordt gefaciliteerd. De vraag voor de NCF is dan ook: 

Hoe faciliteer je het Nieuwe Werken goed?

We doen het gewoon
Het Nieuwe Werken gaat over nieuwe manieren van 

organiseren en werken. Eigenlijk betekent de invoering 

van Het Nieuwe Werken dat je ook een nieuwe 

organisatie krijgt. En dat gaat niet vanzelf. ‘We doen het 

gewoon’ is te kort door de bocht. Dat zie je ook wel als je 

de brochure leest: het gaat over meer samenwerken, 

werken op basis van vertrouwen en minder regels. 

Dat zijn nogal wat veranderingen. De principes rechts-

zekerheid en rechtsgelijkheid staan hoog in het vaandel 

bij de Belastingdienst en haar medewerkers. 

De belastingdienstmedewerker heeft dan ook behoefte 

aan een duidelijk kader voor Het Nieuwe Werken 

waarbinnen hij of zij keuzes maakt. Dat kader is gelijk 

voor iedereen. Binnen dat kader ontstaan veel meer 

verschillen. De onderlinge verschillen in werkstijlen 

- waar werk je, met wie werk je, wanneer werk je - 

komen veel meer naar voren. Dat raakt ons perspectief 

op werk in de kern. 

Moet alles nieuw?
Niet al het werk is geschikt voor Het Nieuwe Werken. 

Voor tijd- en plaatsgebonden werk is het bijvoorbeeld 

moeilijker (volledig) te realiseren. Ook past Het Nieuwe 

Werken niet bij alle medewerkers. Dat betekent dat 

in de praktijk veel organisaties ‘oud’ met ‘nieuw’ zullen 

gaan combineren. We noemen dit ook wel ‘hybride 

werken’. Dat is wat anders dan op de oude voet 

doorgaan, omdat we dat nu eenmaal zo gewend zijn. 

Dat werkt averechts voor iedereen die wel meer 

invloed wil hebben op de manier waarop het eigen 

werk wordt ingericht.

Waar loop je tegenaan in de praktijk?
Daarvan kregen we natuurlijk veel voorbeelden op de 

themadag. De belangrijkste punten op een rij:

De rol van de leidinggevende

Heel belangrijk is hoe je leidinggevende er in staat. 

Veel leidinggevenden zijn gewend vanuit hiërarchie en 

controle leiding te geven. Bij Het Nieuwe Werken gaat 

het juist om vertrouwen dat een medewerker zijn 

resultaten behaalt. In de praktijk zijn veel leiding-

gevenden nog niet zover. Natuurlijk worden ze hierin 

getraind en begeleid, maar je verandert een jarenlange 

werkstijl niet zomaar. Ook zal deze nieuwe werkwijze 

niet bij iedere leidinggevende passen. Binnen Het Nieuwe 

Werken wordt communicatie met je leidinggevende nog 

belangrijker. Verwachtingen over en weer en welke 

resultaten je moet opleveren moeten regelmatig 

afgestemd en bijgesteld worden. Je hebt dus regelmatig 

contact met elkaar. Voor een leidinggevende is het 

daarom van belang weer meer van het werk te worden. 

Ook als team ben je bewuster met elkaar in gesprek. 

Iedere medewerker heeft zijn eigen voorkeuren hoe hij 

Bij de Belastingdienst is Het Nieuwe Werken niet meer weg te denken. Met de sluiting 
van kantoren, langere reisafstanden en minder werkplekken wordt het een serieuze 
optie voor medewerkers. Er wordt dus veel aandacht aan besteed door verschillende 
werkgroepen en dienstonderdelen. B/CIE heeft een brochure uitgebracht met de titel: 
Het Nieuwe Werken: We doen het gewoon! Maar is dat zo? Wat vinden wij als NCF er nu 
eigenlijk van? Met een werkgroep van NCF-leden en kaderleden zijn we hiermee aan de 
slag gegaan. Daarna hebben we dit besproken op de themadag in het voorjaar van 2014. 
Met dit artikel willen we onze ideeën delen.

Het Nieuwe Werken

We doen het gewoon?!

Margreet

Mook

Wat vindt de NCF belangrijk?
Op basis van al deze informatie uit de werkgroep en 

de themadag zijn voor de NCF de belangrijkste 

aandachtspunten:

1. Het Nieuwe Werken is vrijwillig.

2.  De NCF ziet Het Nieuwe Werken als een gedeelde 

verantwoordelijkheid en een gedeeld belang van 

werkgever en werknemer. 

3.    De NCF ziet de volgende uitdagingen in de 

praktijk:

•  De beperkte regelruimte van de belasting-

dienstmedewerker terwijl HNW juist uitgaat van 

meer regelruimte.

•  De neiging tot hiërarchisch en controlerend 

leidinggeven bij de Belastingdienst in plaats van 

op basis van vertrouwen.

•  Het belang van goede en frequentere 

communicatie tussen medewerker, team en 

leidinggevende voor kennisdeling, werkafspraken 

en sociale binding.

•  De balans tussen medewerker en werk bij Het 

Nieuwe Werken.

•  Het belang van een helder HNW-kader, zeker 

omdat HNW tot veel meer differentiatie op de 

werkvloer leidt.
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zijn werk inricht, maar hoe past dit binnen het team? 

Plan je bijvoorbeeld een moment dat het hele team op 

kantoor moet zijn?

Regelruimte

Medewerkers ervaren weinig ruimte om hun werk naar 

eigen, vakbekwaam inzicht te kunnen doen. Er komen 

steeds meer regels, procedures en protocollen om risico’s 

af te dekken. Bij Het Nieuwe Werken is juist regelruimte 

van belang. Regelruimte om je werk zo in te richten dat 

het bij je past, maar ook dat je je eigen kennis en 

expertise zo optimaal mogelijk kunt inzetten. Nu ervaren 

Belastingdienstmedewerkers juist dat ze steeds minder 

regelruimte hebben en uit onderzoek blijkt ook dat ze 

zich regelmatig weinig uitgedaagd voelen in hun werk. 

Dat past niet bij de zelfstandige professional die je nodig 

hebt in een (Het Nieuwe Werken) organisatie.

Flexibele werkplekken

Over werkplekken valt heel veel te zeggen. Belangrijke 

punten waren dat er te weinig werkplekken zijn, 

waardoor een systeem ontstaat ‘wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt’. Ook zijn er medewerkers die vasthouden 

aan een vaste werkplek. Dit kan natuurlijk alleen als je 

daarover afspraken hebt gemaakt. Het uitgangspunt is 

dat iedereen fl exibel werkt. Ook is het regelmatig een 

probleem om elkaar te vinden. Als in je ‘vlek’ geen plek 

meer is, zit je ergens anders in het gebouw ‘anoniem’ te 

werken. Dat bevordert natuurlijk niet de samenwerking 

die zo belangrijk is voor Het Nieuwe Werken.

Werk-/privébalans

Als je ook thuis werkt of op avonden waarop je anders 

vrij bent, gaat werk en privé meer door elkaar heen 

lopen. Hoe voorkom je dat medewerkers te veel gaan 

werken in hun vrije tijd? Want dat leidt uiteindelijk tot 

ongezonde werkdruk. 

Wat zijn nu de regels en afspraken rondom 

Het Nieuwe Werken?

Voor Belastingdienstmedewerkers is niet voldoende 

helder wat de regels en afspraken zijn. Dat is niet zo gek, 

want ook de Belastingdienst is hiermee nog bezig. 

Op dit moment is het uitgangspunt dat Het Nieuwe 

Werken vrijwillig is en dat er daarom bijvoorbeeld geen 

sprake is van vergoedingen.

Een helder kader voor Het Nieuwe Werken
Als vakbond is een belangrijke rol om het kader voor 

Het Nieuwe Werken helder te krijgen. Wat vinden wij 

daar nu belangrijk in? Het Nieuwe Werken is geen 

verplichting en geen recht voor medewerkers. Het is 

vrijwillig. Daarmee houd je maximale keuzevrijheid 

voor de medewerkers. Medewerkers kunnen dus gewoon 

vijf dagen per week op het kantoor werken als ze dat 

willen. Het Nieuwe Werken is wel een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. 

Het Nieuwe Werken is zowel voor werkgever als 

werknemer interessant en dit zou tot uiting moeten 

komen in de afspraken rondom Het Nieuwe Werken. 

De gedeelde verantwoordelijkheid en het gedeelde 

belang in Het Nieuwe Werken maakt dus in onze 

optiek, dat je tot een gezamenlijk kader moet komen.

Belangrijk in het kader is wat de criteria zijn voor 

Het Nieuwe Werken. Waar moet een medewerker en 

waar moet het werk aan voldoen om in aanmerking te 

komen voor Het Nieuwe Werken? 

De zorgplicht van de werkgever als het om Het 

Nieuwe Werken gaat, moet beter worden ingevuld. 

Er moet goede en tijdige voorlichting zijn over wat 

de voordelen en risico’s zijn van Het Nieuwe Werken. 

Specifi ek op het gebied van arbeidsomstandigheden is 

voorlichting noodzakelijk, bijvoorbeeld waar een 

thuiswerkplek aan moet voldoen. Ook moet duidelijk 

zijn waar de werkgever voor zorgt en waar de 

werknemer voor zorgt. Afspraken die met de 

medewerker worden gemaakt over zaken als 

bereikbaarheid, verlof en vergoedingen moeten 

helder worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de 

gesprekscyclus. Hoe een kader voor Het Nieuwe 

Werken er precies uit zou moeten zien, wordt verder 

uitgewerkt. Kortom, er is nog genoeg te doen om te 

komen tot een situatie waarin Het Nieuwe Werken 

goed wordt gefaciliteerd!
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Waar gingen deze klachten over?
Wat krijgen die vakbonden eigenlijk voor elkaar?

Zekerheid in onzekere tijden: ondanks taakstelling, krimp, 

verhuizingen en reorganisaties is er werkzekerheid voor 

120.000 ambtenaren. Waar vind je dat? En wat dacht je 

van toezicht op naleving cao en sociaal beleid? Als de 

werkgever een loopje neemt met de afspraken, gaan we 

er tegenin en sturen we het de goede kant op. Veel 

problemen of onrechtvaardige situaties worden daardoor 

voorkomen of hersteld.

Cao?
Inderdaad, een nieuwe cao afsluiten is nog niet gelukt. 

Daar balen we ook van. Het blijkt dat minister Blok niet 

bereid is op een normale manier een cao af te spreken. 

Veel ambtenaren leken daar tot nu toe in te berusten, 

maar dat begint te veranderen. Want collega’s bij de 

gemeenten krijgen er wel weer salaris bij, de werkdruk is 

vaak hoog en fi nancieel begint het wel te knellen. Als we 

niet een vierde jaar nul op het rekest willen, lukt het 

alleen als we er samen voor gaan.

Al meer dan 1000 dagen geen loonsverhoging
Loonsverhoging is nodig om je koopkracht op peil te 

houden. In de bedrijven en bij andere overheids-

organisaties zijn er wel loonstijgingen geweest. Niet altijd 

grote stijgingen, maar wel een beweging om de infl atie en 

de kosten voor levensonderhoud te kunnen volgen. Elke 

dag dat dit achterwege blijft, ga je meer achterlopen. 

Je mag blij zijn dat je nog een baan hebt!
In een tijd van krimp en crisis hoor je altijd weer: ‘Je mag 

blij zijn dat je nog een baan hebt’. Met andere woorden: 

‘vraag maar geen loonsverhoging, want dat zou extra 

banen kosten’. Een hardnekkig verhaal en op het eerste 

gezicht logisch. Je wilt er niet schuldig aan zijn dat door 

jouw loonsverhoging een ander (of jij zelf) zijn baan 

verliest. Het is echter onzin! Er is nog nooit een verband 

aangetoond tussen de salarisontwikkeling en het aantal 

banen bij de overheid. 

Weet jij al hoe lang er al geen cao is? Weet jij al 
wat je eraan kunt doen? 
Jouw cao is niet veranderd sinds 31 december 2010. Een 

cao verandert alleen ten goede als voldoende mensen 

duidelijk maken dat ze dat willen. De werkgever moet 

merken dat het je hoog zit, dat je waardering wilt voor je 

werk, dat je je werk gewoon goed wilt kunnen doen. 

Meld je dus aan voor een lokaal comité. Daar worden 

allerlei acties bedacht om de cao onder de aandacht te 

brengen. Denk niet te snel: ‘wat heeft dat nou voor 

effect’, maar wees die spreekwoordelijke luis in de pels.

Al meer dan 1.000 dagen geen cao

De klokt tikt door
Meer info: ga 

naar vakbond-

inactie.nl
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In het traject stonden leren in de praktijk en persoonlijke 

ontwikkeling centraal. Het leren in de praktijk kreeg 

invulling door te werken op een zogenaamde 

leerwerkplek. Dit betekende dat de kandidates onder 

begeleiding, in hun eerste leidinggevende functie, in een 

andere regio gingen werken. Gedurende het traject 

bespraken zij met een coach en een mentor hun 

ontwikkeling. Op contactdagen werd gewerkt aan de 

persoonlijke effectiviteit en daarnaast werden lessen 

gevolgd over diverse managementthema's. Een aantal 

van de kandidates is wegens omstandigheden al direct in 

de beginperiode gestopt. Anderen ontdekten dat het 

werk niet bij hun persoonlijke drijfveren paste, konden 

geen vaste plek vinden of werden toch weer 

aangetrokken door het primaire proces. Van de twaalf 

dames die aan het traject begonnen, is uiteindelijk nog 

maar de helft werkzaam als leidinggevende. We vragen 

één van hen, Jasmijn Mooiman, teamleider van het 

VAG-team bij de FIOD, naar haar ervaringen. 

‘Hoe ben je bij het project terechtgekomen?’
‘Ik werd erop attent gemaakt door mijn teamleider bij de 

Douane, die het traject zelf had doorlopen. Ik was al een 

tijdje toe aan een nieuwe stap en zag in management 

een leuke uitdaging. In overleg met mijn leidinggevende 

ben ik gestart met een academische opleiding criminologie, 

omdat ik enerzijds weer zin had om te gaan studeren en 

anderzijds omdat ik daardoor mijn kansen op een 

interessante teamleidersrol zou vergroten. Toen er weer 

een nieuw traject werd gestart, ben ik ingestapt.’

‘Waar was jouw leerwerkplek?’
‘Ik zat bij de FIOD/account Opsporingsinformatie. Ik ben 

niet direct ingestroomd in mijn huidige functie. Ik heb na 

afl oop van mijn traject eerst een halfjaar stage gelopen 

bij Opsporing in Alkmaar. Toen kwam de vacature voorbij 

van teamleider VAG-team en heb ik gesolliciteerd. Sinds 

november 2011 ben ik hier in vaste dienst.’ 

‘Je werkt bij de FIOD als teamleider van het 
VAG-team? Vertel daar een iets meer over?’ 
‘Het team VAG staat voor Vaardigheden Aanhouding in 

Groepsverband. Het is een team van fulltime wapen-

dragers. De hoofdtaak van dit team is het waarborgen 

van de veiligheid van medewerkers van de FIOD bij acties 

en van de rechter-commissaris of offi cier van justitie, die 

Vier jaar geleden ging het laatste Mixed-traject van start. Een ontwikkeltraject voor 
talentvolle vrouwen met de ambitie om leidinggevende te worden. Het doel van het 
traject was te komen tot een evenwichtige mix van mannelijke en vrouwelijke 
leidinggevenden binnen de Belastingdienst.

Geloven in de kracht van diversiteit

Get Mixed

Aurora

Guds
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ook ter plaatse is. Denk bijvoorbeeld aan een doorzoeking 

van een huis, met of zonder toestemming van de 

bewoner. In voorkomend geval moet er een deur worden 

geforceerd en dan is het VAG-team er. Daarnaast voert ze 

taken uit als het aanhouden en overbrengen van 

verdachten, bewaken en beveiligen van transporten van 

waardevolle goederen en het uitvoeren van tactische 

voorverkenningen als voorbereiding op acties.’

Ik vind het belangrijk 
dat een manager hart heeft 

voor zijn mensen

‘Als ik het zo zie, dan heb je een team van 
voornamelijk sterke mannen om je heen. Hoe sta 
jij je mannetje tussen al dat testosteron?’
‘Ik ben bij mezelf gebleven. Daarbij val ik nooit terug op 

theorie en lees ik geen managementboeken. Ik vind het 

belangrijker om mijn weg te kennen binnen de dienst en 

als ik hulp nodig heb, dan zoek ik dat in mijn werk-

omgeving. Ik vind het belangrijk dat een manager hart 

heeft voor zijn mensen. Je moet om je mensen geven. In 

mijn team is het extra belangrijk oog te hebben voor de 

persoon achter de medewerker. Mijn medewerkers zijn 

vuurwapendragers, dus als iemand niet helemaal lekker 

in zijn vel zit, dan kan ik hem misschien maar beter even 

op de bank zetten. Daarvoor moet je wel contact hebben 

met je medewerkers. Ik wil gewoon dat ze ‘s avonds 

veilig thuiskomen.’ 

‘Wat heeft het Mixed-traject je gebracht?’
‘Het heeft me natuurlijk een mooie baan bij de FIOD 

opgeleverd. Daarnaast heb ik door het traject een leuk 

netwerk van collega’s opgebouwd, die verspreid over 

de organisatie werken. Aan het traject vond ik vooral 

goed dat je in een veilige omgeving kunt leren. 

Inhoudelijk vond ik het traject sterk in de aandacht 

voor persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van je 

sterke en minder sterke punten. Waar ik meer van 

had willen meekrijgen, is besturing en bedrijfsvoering. 

Denk aan budgetten, personeelszaken, bestuurlijke 

informatie en het voeren van je management-

administratie. Dat zijn belangrijke zaken om mee te 

kunnen sturen.’ 

‘Wat vond je krachtig aan het traject?’
‘Het werkt heel goed om een leertraject te doen in een 

andere omgeving. Als je uit je vertrouwde omgeving 

wordt gehaald, word je aangesproken op hele andere 

competenties. Dan kun je niet zo gemakkelijk terugvallen 

op inhoudelijke kennis. Dan gaat het erom dat je 

persoonlijk effectief bent in een nieuwe groep en in 

nieuwe processen. Op die manier ontdek je al doende 

wat je kracht is en waar je nog aan wilt werken. De FIOD 

was voor mij een hele andere omgeving dan ik gewend 

was bij de Douane en moest ik het van andere dingen 

hebben dan van de inhoud. Dat was een goede 

leerschool.’

‘Op wat voor manier heeft Mixed je in je ‘zetel’ 
geholpen?’ 
‘Zoals ik al zei gingen mijn gedachten al uit naar 

management, maar ik had nog geen concrete stappen 

gezet, behalve dan dat ik ben gaan studeren voor mijn 

algemene ontwikkeling. Het traject heeft me helpen 

ontdekken of ik leidinggevende vaardigheden bezat, of 

ik plezier zou hebben in management en of die rol bij me 

zou passen. Het heeft dus precies gedaan wat het 

beoogde te zijn: een ontwikkeltraject op een veilig 

oefenterrein.’

‘Tot zover heeft de investering dus zijn vruchten 
afgeworpen. Kun je ook verbeterpunten noemen?’ 
‘Het traject op zichzelf heb ik als een goed 

ontwikkeltraject ervaren. Van mij had Mixed echter zelf 

ook gemixt mogen zijn in de samenstelling. Het idee 

achter een groep met alleen vrouwen, was om op deze 

manier een grotere balans in de mix van vrouwelijke en 

mannelijke managers binnen de dienst te krijgen. 

Daarnaast was er de gedachte dat vrouwen binnen een 

groep van vrouwen een veiligere leeromgeving zouden 

hebben. Met dat laatste heb ik niet zoveel. Dat was voor 

mij eerder een reden om het niet te doen. Ik geloof juist 

in de kracht van diversiteit in een groep, ook tijdens het 

ontwikkeltraject. Jammer vind ik dat er geen 

baangarantie werd gegeven. Investeren in dergelijke 

trajecten doe je met een bepaald oogmerk. Als een 

kandidaat een dergelijk traject met succes afrondt en er 

dus potentie is, dan mag je van mij als organisatie ook 

“ “
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doorpakken en faciliteren in het vinden van een baan. 

Het gevaar is namelijk dat als een kandidaat twee jaar na 

dato pas een baan vindt, de kennis misschien al 

verwaterd is, of iemand is inmiddels alweer nood-

gedwongen teruggevloeid in het primaire proces. 

Tenslotte denk ik dat de selectie van de leerwerkplekken 

het belangrijkst is. Het gaat om een eerste leiding-

gevende functie, dus is het verstandig daar met de 

werkplek rekening mee te houden. Zo kwam het voor 

dat kandidates problemen ondervonden doordat hun 

team te zeer verspreid was over verschillende locaties, er 

onduidelijkheid was over de aansturing, of dat het een 

team betrof waar teamleiders elkaar in hoog tempo 

opvolgden. Het mag niet de bedoeling zijn dat leerwerk-

plekken de oplossing zijn voor problemen binnen de 

dienst, omdat er bijvoorbeeld niemand te krijgen is voor 

zo'n functie. Mijn ervaring is dat een aantal dames zijn 

afgehaakt, omdat de leerwerkplek niet paste bij een 

beginnend teamleider.’ 

Het is niet de bedoeling
dat leerwerkplekken 

de oplossing zijn

‘Je bent door schade en schande wijs geworden. 
Welke tips heb je voor startende 
leidinggevenden?’
‘Mijn advies aan startende teamleiders is om niet te snel 

'ja' te zeggen tegen een leerwerkplek of een bepaald 

team. Blijf bij jezelf en neem zelf initiatief. Durf brutaal 

te zijn in het uitspreken van je wensen en geef aan wat je 

wilt. Mijn ervaring op dit vlak is, dat ik me liet leiden 

door mijn omgeving, totdat een collega me de vraag 

stelde: ‘Wat wil je nu echt?’ Toen kwam ik erachter dat ik 

graag bij de FIOD wilde werken en kwam de leerwerk-

plek in beeld. Het beantwoorden van die vraag heeft dus 

veel impact gehad. Kijk dus goed om je heen, durf 

mensen wat te vragen en ga niet zonder meer in op wat 

mensen je aanbieden. Neem de regie.’

‘Waar ben je trots op als leidinggevende?’
‘Ik ben vooral trots op de professionaliseringsslag van het 

team sinds de oprichting. Er wordt uiterst professioneel 

gewerkt en de mensen zijn zeer gemotiveerd. Ik krijg ook 

van andere diensten terug dat ze bewondering hebben 

voor de manier waarop we ons als team presenteren.’ 

Ik ben niet bezig met 
mijn carrière, maar kijk naar 

het organisatiebelang

‘Welke successen heb je de geboekt?’
‘Succesvol vind ik de samenwerking met andere 

diensten. Om te beginnen met Team Bijzondere Bijstand 

van de Douane. We hadden toen we van start gingen 

een tekort van tien man in dit team, dus we kampten 

met een serieus capaciteitsprobleem. In dat jaar is de 

samen-werking met de Douane dus uit nood geboren, 

maar later hebben wij de Douane ook vaak versterkt. 

De samenwerking bevalt zo goed dat we daarmee 

blijven doorgaan. We leveren elkaar dus wederzijdse 

bijstand en dat werkt hartstikke goed. Daarnaast 

hebben we een convenant gesloten met Justitie en 

leveren we ook ondersteuning aan andere bijzondere 

opsporings-diensten. Wat me veel voldoening heeft 

gegeven, is het opbouwen van deze club. Toen ik hier 

binnenkwam, stond er geen kant-en-klaar-winkeltje 

waarin ik zo aan de slag kon gaan. Iedereen wist welk 

werk van hem verwacht werd, maar er moesten nog 

veel basale zaken geregeld worden, zoals de inrichting 

van de huisvesting. Daar kwam natuurlijk veel 

implementatie en geregel bij kijken. Het was een pittige 

klus, maar machtig mooi om te doen. Zeker als ik zie 

hoe we er nu voorstaan.’ 

‘Het lukt me maar niet een persoonlijk 
succesverhaal bij je los te krijgen, want steeds 
weer praat je over 'wij'. Mag ik concluderen dat 
dat misschien juist de basis is van je succes, je 
onbaatzuchtigheid?’
‘Dat zou zomaar kunnen. Ik ben niet zozeer bezig met 

mijn eigen carrière, maar kijk eerder naar het organisatie-

belang. Ik vind het belangrijk om over mijn grenzen heen 

te kijken en samen te werken. Waarom zou je alles zelf 

willen doen als je samen verder komt? Dat moet je toch 

niet willen?’

“

“
“

“
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Peertjes hersenspinsels

Peertje

Column

In het begin van de ochtend zit ik in 

de trein, die mij naar Den Haag moet 

brengen en ben ik, met opnieuw een 

werkdag in het vooruitzicht, 

ongewild onderdeel van een vlijtig 

gezelschap. Het is druk, want Den 

Haag is groot en kent talrijke 

arbeidsplaatsen. Als je er niet woont 

- maar er wel moet zijn - is de trein 

sneller dan je kunt lopen of fi etsen. 

De coupé, waar ik ben aangeland, is 

dichtbevolkt. Tegenover mij zit een 

dame, hautain en zwaar opgemaakt. 

Hoog opgeleid, maar niet genoeg 

verdienend om eersteklas te reizen. 

Dat stelt teleur. Naast haar zit een 

heer, strak in het pak met de blik van 

een allesweter. Denkelijk een 

ambtenaar. Die zijn hier ter plaatse 

dik gezaaid. Een oud dametje met 

een breiwerkje heeft zich bij het 

raam genesteld. In het gangpad zijn 

de staanders. Noodgedwongen, 

want de zitplaatsen zijn op.

 

Rechts van mij staat een mannetje met 

het postuur van iemand, waarover 

couturiers nog steeds nadenken hoe 

de moeilijke confectiematen van zijn 

categorie fatsoenlijk benoemd 

kunnen worden. Hij heeft een bleek 

gezicht en draagt een bril met dikke 

glazen met daarachter ogen die 

achterdochtig de wereld verkennen. 

Zijn dunne lippen prevelen woorden. 

Die lijken op een gebed, maar blijken 

bij nader inzien onmiskenbaar een 

wereldboodschap te bevatten. ‘Hoe 

kunnen ze dat nou doen. Achterlijke 

ideeën. Altijd maar veranderen of we 

al niet genoeg veranderingen hebben 

gehad en wie moet het weer doen? 

Ja…ja, ik zei de gek.’ Zijn stem klinkt 

schril en afgemeten. Eerst denk ik dat 

hij praat met de jongeman die naast 

hem staat, maar diens wilsbeschikking 

is ingeschakeld op een mobieltje, dat 

kennelijk een grotere aantrekkings-

kracht bezit dan het betoog van dit 

mannetje. Beeldschermpjes zijn nu 

eenmaal populair.

Het prevelmannetje vervolgt, tot 

niemand in het bijzonder: ‘Ze weten 

het telkens weer leuk te brengen, 

die parlementariërs. Maar wie moet 

het straks weer doen? Ja…ja, ik zei 

de gek. Ze lijken wel gestoord.’ 

De toon is snauwerig en schel en er 

klinkt paniek in zijn stem. Ik ben 

getuige van een uniek schouwspel, 

waarvoor psychiaters grof geld 

kunnen vragen. Zijn broedsel van 

woorden krijgt een grootse opzet als 

hij zegt: ‘En dan Prinsjesdag, de 

miljoenennota, geld inleveren? Ja…

ja. En weet u? Wie moet het weer 

doen? Ik zei de gek. Als vijftigplusser 

ben je mooi de sigaar.’ 

Hij hapt naar adem. Ondertussen 

dendert de trein voorwaarts. 

‘Ze willen ook de belasting vereen-

voudigen. Of die al niet eenvoudig 

genoeg is? Makkelijker kunnen ze 

het toch al niet meer maken!‘ 

Zijn gezicht vertoont zonneklaar 

een gevoel van onvrede. 

Soms doe ik dat ook, spreken in mijzelf. 

En als ik denk te worden betrapt, dan 

pak ik quasi-nonchalant mijn telefoon, 

zodat het echt lijkt. Of ik veins een mij 

bekend liedje te neuriën. Dit schriele 

mannetje beheerst deze techniek 

echter niet. Den Haag nadert en onze 

trein bereikt zijn eindbestemming. 

Prevelman beweegt zich langzaam 

met de mensenmassa mee naar buiten 

en in het voorbijgaan spreekt hij de 

magische woorden: ‘Waardeloos, 

allemaal bedrog. Stelletje nietsnutten 

zijn het. En maar ouwehoeren, alle-

maal gelul. Verpakt in mooie woorden, 

het zijn allemaal leugens. Straks moet 

ik boeten en waarom, waarvoor? Ze 

bekijken het maar.’  En weg is Prevel-

man. Ik besef tegelijkertijd; er is een 

tijd van komen en er is een tijd van 

gaan. Gelukkig ook voor frustraties.
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In Nederland moest in 2012 in totaal € 14,3 miljard 

worden afgeschreven, omdat rekeningen niet werden 

betaald. Dit komt neer op een groei van 4% ten opzichte 

van het jaar ervoor. Als gevolg van de almaar 

voortdurende crisis lopen bij veel (rechts)personen zowel 

de inkomsten als de vermogenspositie terug, waardoor 

wanbetaling toeneemt. Daarnaast duurt het vaak lang 

voordat verschuldigde bedragen kunnen worden geïnd. 

Landen in Zuid- en Oost-Europa worstelen met het 

grootste betalingsverzuim, maar ook in Nederland is 

sprake van een signifi cant dalende betalingsmoraal. Bij 

ons wordt namelijk 2,6% van de uitstaande vorderingen 

niet betaald. Het Europees gemiddelde bedraagt 3%. 

Duurder levensonderhoud, maar géén cao
Het lijkt allemaal een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar 

ook bij menig Nederlands belastingambtenaar stijgt het 

‘fi nanciële schuldenwater’ onderhand tot aan de lippen. 

Vooral het uitblijven van een nieuwe cao in combinatie 

met het steeds duurder wordende levensonderhoud, 

draagt in hoge mate bij aan de vrije val van het (gezins)

vermogen. Op diverse belastingkantoren heb ik 

informeel gehoord, dat met een salaris tot en met 

14% van de medewerkers die werkzaam zijn 

bij de Douane en die zich hebben aangemeld 

bij Bedrijfsmaatschappelijk werk, hebben te 

maken met fi nanciële problemen. Belastingdienst 

breed ligt dit percentage op 8%. Het advies is om, 

vanuit het oogpunt van integriteit en zorg voor 

medewerkers, in 2014 gericht aandacht te 

besteden aan schuldhulpverlening. 

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsmaatschappelijk werk 2013.

schaal 7 absoluut niet meer fatsoenlijk te leven valt. 

Zeker niet als je op basis van één salaris een heel gezin 

moet onderhouden. Collega’s komen daarom zowel 

rechtspositioneel, fi nancieel als emotioneel klem te 

zitten. Deze geluiden worden feitelijk bevestigd in 

zowel de Jaarrapportage Bedrijfsmaatschappelijk 

Werk Belastingdienst 2013 als in het Jaarverslag 

Personeelsfonds 2013.

Al in 2013 was op het internet te lezen, dat het betalingsverzuim in Europa tot 
recordhoogten aan het stijgen is. Europese bedrijven, consumenten en overheden 
worden steeds lakser met het betalen van hun rekeningen. In 2012 liep het Europese 
betalingsverzuim op tot een recordbedrag van € 350 miljard; 7% meer dan in 2011 aan 
wanbetaling werd geconstateerd. Dit meldt incassobureau Intrum Justitia op basis van 
Europees onderzoek over de jaren 2011 en 2012 onder bijna 10.000 bedrijven.

Schulden en wanbetaling

Werk voortvarend aan 
een oplossing

Frank Verweij



15Uitgave 22 - oktober 2014

In de fi nanciële problemen. Wat nu?
Wanneer is er sprake van een serieus fi nancieel 

probleem? Probeer antwoord te geven op de vraag: hoe 

erg is het? Maak een overzicht van de inkomsten, vaste 

lasten en schulden. Kijk vooruit. Welke (extra) inkomsten 

verwacht je de komende maanden en met welke 

uitgaven moet je rekening houden? Door alle inkomsten 

en uitgaven in kaart te brengen en te vergelijken, krijgt 

je overzicht en inzicht. Tip: kijk ook eens op de websites 

Zelfjeschuldenregelen.nl, Personeelsfonds.nl en Nibud.nl. 

Als je daadwerkelijk in de fi nanciële problemen bent 

gekomen, wacht dan niet te lang met het inschakelen 

van professionele hulp. Vanuit de werkgever bezien heb 

je namelijk een inspanningsverplichting. Waarom? Een 

medewerker met fi nanciële problemen kan te maken 

krijgen met schulden, die vervolgens weer kunnen leiden 

tot een loonbeslag en een loonbeslag wordt bij de 

Belastingdienst gezien als een integriteitsrisico. Je kunt in 

zo’n situatie kwetsbaarder zijn voor fraude en chantage. 

Daarnaast kan het stress, schaamtegevoelens en soms 

zelfs verzuim met zich meebrengen. Belangrijk is dat je 

zo vroeg mogelijk in gesprek gaat met je leidinggevende 

of met iemand van het Bedrijfsmaatschappelijk werk. 

Door tijdig professionele hulp in te schakelen, is het 

wellicht mogelijk nóg grotere problemen te voorkomen.

Wees niet eigenwijs
Maak jouw fi nanciële problemen zo snel mogelijk 

bespreekbaar en blijf daarna niet stilzitten. Werk 

voortvarend aan oplossingen. Ik raad je aan om hier niet te 

licht over te denken. De problemen kunnen je namelijk, 

wellicht onvermoed én ongewild, heel snel boven het 

hoofd groeien. Lees onderstaand bericht maar eens door. 

In 2013 hebben wij menig collega, die in 

(fi nanciële) problemen is geraakt kunnen helpen. 

Totaal werd door 118 (2012: 139) collega's een 

verzoek gedaan bij het Personeelsfonds. Naar 

aanleiding hiervan werd een totaalbedrag van 

€ 353.718 (2012: € 310.200 ) aan leningen, giften 

en kerstattenties verstrekt aan collega's die in 

fi nanciële problemen zijn geraakt. Dit bedrag is 

14% hoger dan in het vorige verslagjaar. 

De problemen waar onze collega's mee zijn 

geconfronteerd zijn verschillend van aard, 

waarbij ook sprake kan zijn van combinaties van 

oorzaken. Denk aan problemen die op het 

fi nanciële vlak kunnen ontstaan als gevolg van 

echtscheidingen, (tijdelijk) verlies van een baan 

van de partner, schulden, verhuizing, etc. 

Een belangrijke oorzaak is, dat mensen niet 

langer aan hun fi nanciële verplichtingen kunnen 

voldoen door aangegane leningen. Helaas zien 

wij wel een trend ontstaan dat de schuldenlast 

vaak zo groot is dat dit de mogelijkheden van 

het Personeelsfonds te boven gaat. 

Bron: Jaarverslag Personeelsfonds 2013.

Dit bericht werd op 7 september 2006 door de dienstleiding 

geplaatst op de Regiosite Belastingdienst/Amsterdam.

In dit kader is tevens vermeldenswaardig, dat in elke 

kennisgeving van loonbeslag van het Ministerie van 

Financiën de hierna volgende passage is opgenomen: 

‘Ik wijs u er op dat van een ambtenaar van de 

Belastingdienst mag worden verlangd, dat hij zijn fi scale 

verplichtingen trouw en nauwgezet nakomt. Het niet 

(tijdig) naleven van deze verplichtingen kan als 

plichtsverzuim worden beschouwd en aanleiding geven 

tot het opleggen van een disciplinaire straf.’

Tot slot
Het ontbreekt ons helaas nog steeds aan een goede 

nieuwe cao. Neem daarom actief deel aan de (nog aan te 

kondigen) najaarsactie(s) van de vakbonden, waaronder 

jouw NCF.

Een medewerker is plichtsverzuim ten laste gelegd, 

omdat er in verband met niet-betaalde schulden 

opnieuw beslag is gelegd op zijn salaris. 

De medewerker is hier in het verleden meerdere 

malen op aangesproken en gewaarschuwd voor de 

gevolgen van het onbetaald laten van rekeningen 

en daaruit voortvloeiende loonbeslagen. 

De medewerker kreeg van de Belastingdienst 

begeleiding door tussenkomst van een 

bedrijfsmaatschappelijk werkster belast met 

schuldhulpverlening. Deze begeleiding is door de 

medewerker onvoldoende voortvarend aangepakt. 

Ondanks beloften dat er orde op zaken zou 

worden gesteld, is verbetering niet ingetreden. 

Het Ministerie van Financiën is voorgesteld de 

medewerker voorwaardelijk ontslag te verlenen 

met een proeftijd van twee jaar.

Het niet (kunnen) betalen van een rekening en 

zelfs het geconfronteerd worden met een 

loonbeslag kan een ieder overkomen en zal ook 

niet direct leiden tot een disciplinair traject. 

Uitzondering hierop is het niet nakomen van fi scale 

(betalings)verplichtingen. Deze leiden in het 

algemeen wel direct tot een disciplinair traject met 

vaak ernstige consequenties. Van een medewerker 

mag verwacht worden dat deze er alles aan doet 

zijn verplichtingen in privé na te komen en 

voorkomt dat zijn werkgever belast wordt met 

extra werkzaamheden. Indien men dit (bij 

herhaling) niet doet, worden hier rechtspositionele 

consequenties aan verbonden. Naast allerlei 

externe instanties (onder andere Nationaal Instituut 

voor Budgetvoorlichting) biedt ook de Belasting-

dienst haar medewerkers de mogelijkheid zich te 

laten adviseren en bijstaan door daartoe 

gespecialiseerde medewerkers. De bedrijfs-

maatschappelijk werkers bemiddelen hierin.
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De twee grootmachten gebruikten op hun beurt dit 

worstelende land, één van de laatste onpartijdige 

Balkanlanden, als speelveld om hun handelsoorlog op uit 

te vechten. De twee continenten dreven steeds verder uit 

elkaar en dwongen Oekraïne onvermijdelijk om een kant 

te kiezen. Het was kiezen, of kopje onder gaan.

A deal you can’t refuse
De Russische deal was om de gasprijzen te verlagen, een 

lening van 11 miljard euro, diverse handelscontracten en 

toegang tot de Douane-unie van Rusland, Wit-Rusland en 

Kazachstan. Europa bood onder andere handelscontracten 

en toegang tot het Europese leenstelsel. Europa had niet 

geheel onverwacht een eisenpakket waaraan Oekraïne 

moest voldoen om in aanmerking te komen voor deze 

‘handreiking’, zoals hervormingen op politiek en 

fi nancieel vlak en de vrijlating van politiek gevangene 

Yulia Tymoshenko. Populair gezegd: Oekraïne, wordt 

Europa-light of anders geen poen en ga je failliet. Rusland 

daarentegen had andere eisen. De deal moest 

geaccepteerd worden, anders zou dat zeer ernstige 

gevolgen hebben. Ten tijde van de afgezette premier 

Tymoshenko werd al regelmatig wederzijds gedreigd met 

oorlogshandelingen, dus men kon zich wel inbeelden wat 

deze gevolgen dan zouden zijn. 

De druppel
Begin 2014 laaide een confl ict in Oekraïne op. President 

Janoekovitsj koos voor de Russen, een oplossing die direct 

geld in het laatje zou brengen en een mogelijkheid om 

voor een concurrerende prijs gas met Europa te gaan 

verhandelen. Maar, daarmee zouden zij ferm in de greep 

van Moskou komen te zitten. De pro-Russische koers, die 

de regering insloeg, was tegen het zere been van de 

overwegend pro-Europese bevolking. Op democratische 

wijze je gelijk halen was voor de betogers geen optie 

meer. De aanhoudende protesten kregen snel een 

gewelddadige wending. Barricades werden opgeworpen, 

overheidsgebouwen werden belegerd door duizenden 

woedende demonstranten. Stenen en molotovcocktails 

Eind 2013 bevond Oekraïne zich in een spagaat. Het land stond tot aan de nek in de 
schulden en verkeerde in een politieke impasse. Demonstraties waren aan de orde van 
de dag. Corruptie plaagde alle lagen van de bevolking en de economie kwam niet van de 
grond. Met het ene been stond het in Europa en het andere in Rusland. 

Sanctiemaatregelen tegen Rusland

Wat schieten we ermee op

Peter

Barendse



17Uitgave 22 - oktober 2014

regenden onophoudelijk neer op de dichte rijen 

oproerpolitie. De eerste doden vielen onvermijdelijk. 

Uiteindelijk werden stenen vervangen door kogels en 

molotovcocktails door handgranaten. De situatie werd 

onhoudbaar voor de zittende regering en zij werd afgezet. 

Een pro-westerse interim-regering kwam daarvoor in de 

plaats en Janoekovitsj vluchtte het land uit. De een 

noemde het een revolutie, de ander een staatsgreep. 

Mijn land, jouw land
Ondertussen had De Krim zich losgeweekt van het 

moederland, door zich middels een referendum op 16 

maart onafhankelijk te verklaren en zich vervolgens aan 

te sluiten bij Rusland. De uitslag was op zijn zachtst 

gezegd discutabel. Volgens eigen bronnen had 82,71% 

van de inwoners zijn stem uitgebracht en had 96,6% voor 

onafhankelijkheid gekozen, terwijl slechts 60% van de 

bevolking daadwerkelijk Russisch is en de rest, vanwege 

een lange geschiedenis, niet bepaald stond te trappelen 

om zich daar bij aan te sluiten. Dat er enige inmenging 

van buitenaf is geweest, is daardoor niet geheel 

ondenkbaar. Russische troepen zwermden over het 

eiland om het besluit te bezegelen, ook al was deze 

afscheiding volgens de interim regering van Oekraïne 

ongrondwettig. Veel konden zij er echter niet tegen 

doen. Een gebrek aan moreel en een onhandige mix van 

pro- en contra-Russisch personeel in de gelederen, 

maakte het Oekraïense defensieapparaat tot een 

nutteloos instrument. Drie maanden later probeerde de 

pro-Russische separatistische beweging ‘Donetskaja 

Respoeblika’ hetzelfde kunstje. Deze keer hadden de 

Oekraïense machtshebbers al wat meer grip op haar 

troepen gekregen en stuurden zij een ontzettingsmacht 

om het een en ander recht te breien. Helaas voor hen 

wandelde een groot gedeelte van de eigen gelederen 

toch over naar de tegenpartij, wat de fl itsactie al wat 

minder fl itsend maakte. 

Oorlog
Toen het serieuze werk van het terugveroveren van het 

land eenmaal echt was begonnen, bleken de zaken er toch 

minder simpel voor te staan als dat men in eerste instantie 

had gedacht. De onderbemande, licht-bewapende club 

separatisten, bleek te beschikken over modern Russisch 

oorlogstuig, zoals T90 tanks, SAM-raketten en Kalasjnikovs. 

Daarnaast doken met steeds grotere regelmaat jonge, fi tte, 

Russisch sprekende mannen op, gedost in Russische 

legerkleding, met de standaard Russische uitrusting, 

vervoerd door Russische legervoertuigen, komende uit... 

Rusland. Meneer Poetin herkende hier zijn eigen leger 

echter niet in en bleef glashard ontkennen dat er enige 

inmenging was vanuit zijn federatie, maar de rest van de 

aardbol zag het wel. Het was deze nieuwe ontwikkeling die 

het Koude Oorlog gevoel bij velen deed herleven. 

Sancties
De NAVO kon de inmenging uiteraard niet gratis over 

zich heen laten komen, maar een directe confrontatie 

met de soldaten, die geen Russen mogen heten, zou 

verschrikkelijk kunnen escaleren. Een tweede Krim 

scenario bleef hen echter ook boven het hoofd hangen 

en daar kregen zij kriebels van. Ze konden het niet over 

zich heen laten komen dat de ‘Beer’ nog meer 

strategische plekjes aan de Zwarte Zee zou bemachtigen. 

Sancties waren volgens de NAVO een logische stap om de 

Europese belangen in Oekraïne te kunnen waarborgen. 

Maar de Russen waren uiteraard ook niet van plan om 

over zich heen te laten lopen, trokken een pakket aan 

tegenmaatregelen uit de kast en verboden zo ongeveer 

al het eten uit Europa. Vooral een harde klap voor 

voedsel exporterende landen als Nederland en niet zo 

zeer voor de Russische supermarkten. Die halen hun 

spulletjes gewoon voortaan uit China of Brazilië. 

De langste adem
Europa liet het daar, zoals eveneens viel te verwachten, 

niet bij zitten en broedde als reactie op de sancties van 

Rusland, weer op nieuwe sancties. Wat een super idee, 

dat zal ze leren. Rusland heeft inmiddels in een 

persverklaring laten weten dat óók zij een verstrekkend 

sanctiepakket zullen presenteren, als de nieuwe Europese 

sancties naar aanleiding van de sancties van Rusland, als 

reactie op de eerste Europese sancties, ingevoerd 

worden. En het cirkeltje is weer rond.
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Samenvatting Verordening 833/2014
•  Een verbod op in-, door- en uitvoer van wapens 

en daarmee verband houdend materieel van alle 

typen, daaronder begrepen wapens en munitie, 

militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire 

uitrusting, en reserveonderdelen daarvoor;

•  Een verbod op technische, fi nanciële bijstand in 

verband met goederen en technologie 

opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van 

militaire goederen (ML-lijst) ten behoeve van de 

Russische Federatie;

•  Een verbod op de (weder)uitvoer en doorvoer van 

goederen, alsmede technische bijstand of 

tussenhandel diensten voor tweeërlei gebruik 

- dual use - (Verordening 428/2009, bijlage 1) 

van/aan militaire eindgebruik(ers) in de Russische 

Federatie;

•  Een verplicht vergunning voor de (weder)uitvoer 

en doorvoer van goederen of technologie 

bestemd voor de diepzee-exploitatie en productie 

van olie, de exploratie en productie van olie in 

het arctisch gebied of schalieolieprojecten;

•  Beperkingen inzake de toegang tot de 

kapitaalmarkt.

Poen
De Franse deal om twee Mistral-klasse landingsschepen 

aan Rusland te verkopen gaat overigens gewoon door. 

Hun belang in Oekraïne is namelijk niet groter als de 

berg poen die aan deze deal kleeft. Deze enorme 

amfi bische aanvalsschepen kunnen per stuk zestien 

helikopters en een tankbataljon verplaatsen. Super 

handig om bijvoorbeeld de (nu nog) Oekraïense haven-

stad Mariupol mee in te nemen. Ondertussen gaat de 

oorlog in het oosten gewoon verder. Beide grootmachten 

sturen inmiddels wapens en/of manschappen naar de 

strijdende partijen. Echt veel schieten we er met z`n allen 

dus niet mee op. Behalve dat de goederenstromen in de 

wereld ietwat veranderen en de verdeling van welvaart 

en grondstoffen anders komt te liggen. Maar wij 

speelballen mogen niet klagen. De werkelijke slachtoffers 

zijn de Oekraïners, die in deze strijd der ego`s worden 

meegesleurd. Het is vervelend om de buffer tussen de 

NAVO en de Russische Federatie te zijn en zij kunnen het 

weten als geen ander.

De Douane
Wij Douaniers voelen de consequenties van de sancties 

tegen Rusland ook. Ware het niet dat wij slechts een 

handhavende kracht zijn en wij geen waardeoordeel aan 

onze taken mogen verbinden. Begin augustus van dit jaar 

werd verwacht dat de Douane haar verantwoordelijkheid 

zou nemen in het naleven van de nieuwe verordening 

833/2014. Naar aanleiding daarvan is het ‘Coördinatie-

punt Sanctiemaatregelen Rusland’ ingericht, om zo goed 

mogelijk invulling te kunnen geven aan die oproep. 

De eerste controleopdrachten zijn al uitgeschreven en 

vooral voor de vraagbaken is een belangrijke nieuwe 

taak weggelegd. Alles niet geheel zonder resultaat, want 

enkele zendingen zijn al stopgezet. Het zwaartepunt bij 

de Douane zal vooral bij kantoor Rotterdam liggen. 

Aangezien daar het grootste gedeelte van de 

internationale vracht langs komt. 

Eén ding is zeker. Voor ons douaniers zijn de sancties 

in ieder geval wél goed voor de werkgelegenheid! 

Je maintiendrai.

XXX
Wat voor jou?W
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Vraag 1
‘Ik las onlangs op de Beeldkrant, dat 

de verblijfskostenvergoeding bij 

dienstreizen met ingang van 1 juli 

2014 en effectief per 1 januari 2015, 

gedeeltelijk belast gaat worden. 

Eén en ander naar aanleiding van een 

onderzoek dat is uitgevoerd onder 

rijksambtenaren. Is dit onderzoek bij 

jou bekend en wat is jouw standpunt 

over het deels belasten van de 

verblijfskostenvergoeding?’

‘Dit onderzoek is tot stand gekomen 

op initiatief van de Belastingdienst en 

is bekend bij de NCF. De werkgever 

heeft over de wijziging in de fi scale 

behandeling van de vergoeding géén 

afspraken gemaakt met de mede-

zeggenschap of met de bonden. 

De reden is dat de bonden met de 

werkgever in de cao hebben bepaald, 

wat de hoogte van de vergoeding is. 

Hier staat een bedrag gemeld. 

Dit bedrag wijzigt niet, wat de reden 

is dat de werkgever hierover ook niet 

met ons hoeft te onderhandelen. 

Naar aanleiding van het onderzoek 

verandert echter wel de fi scale 

behandeling van de vergoeding. 

Dit is voor de NCF aanleiding om 

hierover in het kader van een cao te 

gaan onderhandelen. Dit hebben we 

ook al aangekondigd bij de 

werkgever.’

Vraag 2
‘Ik werk bij de Belastingdienst/ 

kantoor Roermond. Onlangs is er 

door het management een 

voorlichting BRS5 (mee met je 

werk of kiezen voor een locatie) 

gehouden, waarbij de spelregels 

werden toegelicht. Nu heb ik ook 

nog een ABVA/KABO-voorlichting 

BSR5 gevolgd. Daar werden de 

spelregels weer heel anders 

uitgelegd. Ook heb ik begrepen 

dat het Stappenschema Van Werk 

Naar Werk (versie 0.6) inmiddels is 

vervangen door een nieuwere versie 

(versie 1.0) met allerlei aanpassingen. 

Hoe kan ik nu een verantwoorde 

keuze maken als de spelregels niet 

vaststaan en lopende het traject ook 

nog eens eenzijdig door de werk-

gever worden aangepast. Kan de 

vakbond vóór het verlopen van de 

BSR5-termijn (6-10-2014) zorgen voor 

enige duidelijkheid, of kan BSR5 

worden opgeschort totdat de 

spelregels defi nitief zijn vastgesteld?’

‘De bonden en de DG hebben 

afgesproken, dat er bij sluiting van 

een kantoor, waarbij de medewerker 

alleen maar kan kiezen uit veraf-

gelegen kantoren, individuele 

afspraken worden gemaakt tussen 

medewerker en leidinggevende (de 

maatwerkafspraken). Om ervoor te 

zorgen dat in vergelijkbare gevallen 

ook vergelijkbare afspraken worden 

gemaakt, is de HR manager diegene 

die al deze maatwerkafspraken 

toetst. In de tussentijd heeft de 

GOR, samen met algemeen directeur 

Hans Blokpoel, aanvullende afspraken 

gemaakt over de kaders van deze 

maatwerkafspraken. Hierbij zijn de 

vakbonden niet in betrokken geweest.

In juli en augustus zijn alle maatwerk-

afspraken nogmaals onder de loep 

genomen door de HR’ers. Na 

evaluatie bleek dat de voorzieningen 

niet uniform werden toegepast. 

Zo bleek bij verschillende maatwerk-

afspraken een buitensporige 

reistijdcompensatie te zijn ontstaan. 

Ook was er sprake van gevallen 

waarbij de aanspraak op reistijd-

compensatie niet werd gehonoreerd. 

In beide situaties worden de 

afspraken aangepast en krijgt de 

medewerker de gelegenheid om zijn 

keuze te herzien. Het klopt dus dat 

gemaakte maatwerkafspraken, na 

toetsing, worden herzien. 

Door deze heroverweging ontstaat er 

verwarring in de voorlichting. Op dit 

moment is het nog niet duidelijk wat 

de kaders zijn waar de werkgever op 

gaat toetsen. Heel vervelend als je nu 

moet kiezen. Het probleem met 

individuele afspraken is, dat deze pas 

duidelijk worden nádat je ze hebt 

gemaakt. De afspraken worden pas 

gemaakt op het moment dat je een 

keuze hebt gemaakt. Dat is het kip 

en het ei probleem. Met de GOR is 

dan ook afgesproken, dat na 

invulling van de belangstellings-

registratie aan de medewerkers 

duidelijkheid wordt gegeven over de 

specifi eke faciliteiten (de maatwerk-

afspraken) en dat de medewerkers de 

mogelijkheid krijgen om het aan hen 

gedane aanbod te beoordelen en 

hun keuze te herzien. 

Dat betekent dat je nu BRS5 kunt 

invullen en je later deze keuze kunt 

herzien als de kaders wél duidelijk 

zijn. Dit kan dus ook nog ná 6 oktober.’

Vraag het Marianne Wendt

Marianne Wendt onderhandelt namens de 

leden van de NCF met de DG van de 

Belastingdienst en met het ministerie van 

BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties) over de arbeidsvoorwaarden van 

de medewerkers van de Belastingdienst. 

Via Twitter kun je haar dagelijkse 

werkzaamheden volgen: @mariannewendt.
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