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Weet wat je afspreekt 
Met alle reorganisaties die gaande zijn krijgen 

de juristen van de NCF vaak de vraag: ‘Kan ik 

vertrekken bij de Belastingdienst, Douane of 

FIOD, waar heb ik dan recht op en hoe moet 

dat met de regelingen waar ik nu gebruik van 

maak?’

Van de voorzitter

Integriteit
Wie kent het niet... de politiek; van alles beloven en uitspraken doen over lonen die 
omhoog moeten, maar zelf daaraan meewerken, ho maar.

Albert van der 

Smissen
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Jullie collega en voorzitter,

Albert

Dan worden we om onze oren geslagen met 

referentiemodellen en zijn wij ook meteen het 

slachtoffer van tegenvallende of stoppende 

aardgasbaten. Dat gat in de begroting leidt er weer 

toe dat er geen geld is voor normalisering van de 

rijksambtenarensalarissen. Net alsof wij in de jaren 

dat het aardgas wel uit de bodem werd gepompt, 

wel hebben mogen profiteren van die opbrengsten.

Ik zal dat dan maar noemen: het ‘wij-doen-toch-

wel-wat-we-willen-spel’.

Nou, als het aan mij ligt, mooi niet! Klaar met die 

‘integere hap’ in Den Haag.

Gewoon met zijn allen een week lang allemaal naar 

kantoor en daar werken. Dat zal een mooie 

puinhoop worden met al die zogenaamde beschik-

bare werkplekken. Zo kunnen we meteen laten zien 

hoe ridicuul de huisvestingsnota soms is.

Wat mij betreft op zijn oer-Hollands gezegd:

de beuk erin!

De NCF is medio 2016 begonnen met een weblog. 

Wij, de NCF-kantoormedewerkers Angelique 

Kansouh, Margreet Mook, Sabrina Watson en 

Marianne Wendt, willen jou op die manier een 

inkijkje geven in het vakbondswerk, een 

persoonlijke ervaring delen of een bepaald 

onderwerp in de schijnwerpers zetten.

De NCF blogt
En dat doen we maandelijks. Neem eens een kijkje 

op www.ncf.nl. Laat ons weten wat jij ervan vindt. 

Hierdoor worden wij opnieuw aan het denken 

gezet. Mail je reactie dus gerust naar mijnncf@ncf.nl.

NB: onze laatste blogs gingen over ‘positief denken’ 

en ‘overeenkomsten loon ING-topman en 

rijksambtenaar’.
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Met alle reorganisaties die gaande zijn krijgen de juristen van de NCF vaak de vraag: ‘Kan ik 
vertrekken bij de Belastingdienst, Douane of FIOD, waar heb ik dan recht op en hoe moet dat 
met de regelingen waar ik nu gebruik van maak?’

Ook als je geen gebruik hebt gemaakt van de voorzienin-

gen van het VWNW-beleid staat het je altijd vrij om 

ontslag te nemen. Dit is echter niet verstandig als je geen 

nieuwe baan in het vooruitzicht hebt. Bij ontslag op 

eigen verzoek komt namelijk je recht op WW en de 

bovenwettelijke uitkering niet tot uitbetaling omdat je 

verwijtbaar werkeloos bent. Bovendien heb je geen recht 

op een ontslagvergoeding. Het huidige ambtenarenrecht 

kent geen ‘gouden handdruk’ of transitievergoeding 

zoals dat in het civiele arbeidsrecht wel geregeld is. 

In het verleden was het wel mogelijk om in onderling 

overleg tot een vertrekregeling te komen. Onze ervaring 

op dit moment is echter dat sinds de ‘verscherpt toezicht’ 

van de Belastingdienst er weinig tot geen bereidheid is 

om tot afspraken rondom ontslag te komen. Toch ging 

het in het verleden ook weleens mis, zoals blijkt uit een 

uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2017.

Een oud-collega van jullie, laten we hem Joop noemen, 

was werkzaam bij de Belastingdienst. Sinds 2010 maakte 

Joop ter vermindering van zijn werktijd gebruik van de 

PAS-regeling. Zijn werktijd was vastgesteld op 30,31 uur 

per week, met een inhouding van 3,5% op zijn salaris. In 

2014 voerde Joop met een beleidsadviseur gesprekken 

over de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken 

door middel van een uitstroomverzoek en over de 

voorwaarden waaronder zo’n verzoek kon worden 

ingewilligd. 

• In mei 2015 verzocht Joop hem met ingang van 1 

september 2015 eervol ontslag te verlenen, met 

toekenning van buitengewoon verlof met behoud 

van bezoldiging in de periode van 1 september 2014 

tot en met 31 augustus 2015. Dit verzoek werd 

ingewilligd op 10 mei 2015.

• Vlak daarna verzocht Joop in P-Direkt zijn PAS-rege-

ling met ingang van 1 september 2014 te beëindi-

gen. Dit verzoek werd in P-Direkt geaccordeerd.

• Vervolgens werd de beëindiging van de PAS-rege-

ling per 1 september 2014 echter ongedaan 

gemaakt. Joop werd hiervan op de hoogte gesteld.

• Hierna werd opnieuw een mutatie in P-Direkt 

doorgevoerd, waardoor de PAS-regeling van Joop 

(opnieuw) per september 2014 werd beëindigd.

• In februari 2015 werd de beëindiging van de 

PAS-regeling door het bevoegd gezag geconsta-

teerd. Aan Joop werd bij besluit te kennen gegeven 

dat de beëindiging van de PAS-regeling met ingang 

van 1 april 2015 weer ongedaan zou worden 

gemaakt. Joop maakte hiertegen bezwaar, maar dit 

bezwaar werd ongegrond verklaard. 

Joop ging in beroep, maar de rechtbank deelde de visie 

van Joop niet. De rechtbank overwoog dat uit de 

gedingstukken en de ter zitting onder ede afgelegde 

verklaring van de beleidsadviseur voldoende was 

gebleken dat de afspraak was gemaakt dat de deelname 

van Joop aan de PAS-regeling niet zou worden stopge-

zet, voorafgaand of gedurende het buitengewoon verlof, 

tot aan zijn ontslag. Het enkele feit dat deze afspraak 

niet schriftelijk is vastgelegd, maakt niet dat deze 

mondelinge afspraak tussen partijen niet bindend was.

Joop liet het er niet bij zitten en vroeg de Centrale Raad 

van Beroep om een oordeel te geven. Dit was niet 

succesvol. De Raad stelde vast dat er geen aanknopings-

punten waren voor het oordeel dat met Joop iets anders 

zou zijn afgesproken en dat hij zijn PAS-regeling zou 

mogen stopzetten met ingang van de datum dat hij met 

buitengewoon verlof zou gaan. Een dergelijke afspraak 

ligt ook niet voor de hand, nu voor de staatssecretaris 

geen enkel (dienst)belang bestond om de werktijd van 

appellant weer op te hogen op het moment dat hij met 

buitengewoon verlof (met behoud van bezoldiging) ging. 

Bij gebreke van een andere afspraak moet er naar het 

oordeel van de Raad van uit worden gegaan dat de 

PAS-regeling bij het ingaan van het buitengewoon verlof 

doorliep zoals deze was ingegaan op 3 september 2010. 

Daar kwam nog bij dat de staatssecretaris in hoger 

beroep had aangetoond dat bij geen van de andere 

medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de 

uitstroomregeling, de PAS-regeling is beëindigd op het 

moment dat het buitengewoon verlof inging. 

Mocht je op enig moment een vertrekregeling willen en 

kunnen afspreken, leg alle afspraken dan goed vast en 

laat de juristen van de NCF met je meekijken. Zij helpen 

je graag.

Uit de praktijk

Weet wat je afspreekt

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel

Column

Boodschappen

In het dorp is een supermarkt waar 

wij, om te overleven, ons voorzien 

van de eerste levensbehoeften. Het 

is een groots opgezet geheel. Er zijn 

brede gangpaden waar je elkaar  

met een winkelkarretje en een 

beperkte snelheidslimiet kan 

passeren zonder een botsing te 

veroorzaken. Zo kun je veilig langs 

de groenteafdeling manoeuvreren 

en kom je uiteindelijk bij de koeling 

waar het vlees ligt uitgestald. Keurig 

verpakt. Gelukkig staan er op de 

verpakking leuke plaatjes waarop je 

het dier kunt zien dat zijn of haar 

leven heeft gegeven. Hoewel de 

plaatjes vrolijkheid suggereren, durf 

ik te veronderstellen dat er hier geen 

sprake was van vrijwillige levensbe-

eindiging. Maar dat terzijde. 

Toch zijn er vaak opstoppingen. 

Want mensen moeten kletsen en 

nieuwtjes uitwisselen. En waar kan 

dat beter dan in een grote super-

markt waar het lekker warm is? Of 

koud, maar dat hangt af van het 

jaargetijde. Een man passeert met 

enige moeite twee vrouwen - waar-

schijnlijk zussen - die daar in het 

gangpad, te midden van al die 

vrolijke plaatjes, de dood van een 

dierbare evalueren. Het zijn kostbare 

herinneringen waarbij ze ingetogen 

huilen en snikken. Het is een uiting 

van emotie die past op een plek met 

al die gefileerde dieren die daar al 

dood liggen te wezen. De man heeft 

een somber en zuinig gezicht met de 

uitdrukking van iemand die niet 

precies weet waar zijn geld blijft en 

of er wel voldoende over is om de 

boodschappen te kunnen betalen. 

Hij wordt vergezeld van zijn vrouw 

die op al die vragen een antwoord 

weet, maar expres niets zegt. 

Bij de kassa kom ik hem weer tegen. 

‘Snapt u dat nu?’, vraagt hij mij en 

wijst naar de enorme file waar je 

noodgedwongen langs moet om te 

kunnen betalen. ‘Zeven kassa’s en er 

is er maar één bezet.’ Ik haal mijn 

schouders op. ‘Een sprekend 

voorbeeld van foute beslissingen’, 

vervolgt hij. ‘Dat noemen ze 

mismanagement, te veel kassa’s 

waarvoor geen personeel beschik-

baar is. Dat hebben ze mij ook 

geflikt.’ Zijn ogen bevatten een 

gevaarlijk explosief dat weinig goeds 

voorspelt voor degene die hem 

tegenspreekt. ‘Het begon zo mooi’, 

vervolgt hij. ‘Ik moest bij mijn baas 

Peertje

Peert jes 
hersenspinsels

komen voor een gesprek. Eenmaal 

daar, zegt die dat ik mijn werk goed 

doe. Met de precisie van een 

Zwitsers uurwerk. Ik blij, maar dan 

zegt hij er achteraan dat het 

uurwerk achterloopt. Daarna heeft 

die rotzak mij ontslagen.’ Hij kijkt 

mij aan of ik het niet geloofde. 

Maar dat deed ik wel. Want het 

vuur in zijn ogen was ongekend fel 

en bij tegenspraak vallen er 

gemakkelijk onschuldige slachtof-

fers, zo hoor ik weleens. En ik stond 

er gevaarlijk dichtbij.

Uiteindelijk is hij aan de beurt. Zijn 

vrouw betaalt met een pinpas de 

boodschappen. Ademloos kijk ik toe 

en tot mijn geruststelling is er 

voldoende saldo, want een extra 

tegenslag had onvoorziene 

gevolgen kunnen hebben. Met 

driftige passen duwt hij het 

winkelwagentje naar de uitgang. 

Nagestaard door mij en de twee 

zussen die hun tranen de vrije loop 

hebben gelaten. Sommige dingen in 

het leven kun je maar beter 

relativeren, maar hoe zeg je dat 

tegen iemand die net is ontslagen? 

Dat is erg, maar het kan altijd erger. 

En daar weten die zussen alles van.
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De politiek gaf in 2011 groen licht aan het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en drie jaar later was de 
landelijke verandering ‘concentratie en centralisatie’ bij Belastingen een feit. Dit aanpakken van het Rijk als een 
’eilandenrijk aan verzamelkantoren naar een geïntegreerd warenhuis’ is wel eens getypeerd als een 
mammoetverandering, die zowel een kleinere overheid als vier miljard euro aan besparingen moet opleveren. 

Wat zijn de gevolgen van dit uitvoeringsprogramma voor 

het zittende overheidspersoneel? Vijf Van-Werk-Naar-

Werk-kandidaten (VWNW) van kantoor Middelburg én 

Marcel Smit (voorzitter van de Justitievakbond Juvox) 

vertellen over hun ervaringen met het VWNW-beleid. 

Maar eerst komt de historische context van het Uitvoe-

ringsprogramma Compacte Rijksdienst in beeld.

Historische context Uitvoeringsprogramma Com-
pacte Rijksdienst
Cees Zwart (oud-professor organisatieontwikkeling en 

menselijke kwaliteit) noemde ‘11 september 2001’ in een 

lezingencyclus een knooppunt in de tijd, waarin maat-

schappelijk zichtbaar werd dat aan gangbare (manage-

ment)beelden over planbaarheid, voorspelbaarheid en 

beheersbaarheid definitief een einde was gekomen. Om 

bij de tijd te blijven gaf hij zijn gehoor ‘koerszoekend 

leiderschap’ mee als een nieuwe oriëntatie. In diezelfde 

tijd kregen de ideeën over de compacte overheid vaste 

grond onder de voeten bij Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties onder de kabinetten Balkenende en 

Rutte. Het resultaat hiervan is het Uitvoeringsprogramma 

Compacte Rijksdienst.

De tafel van vijf
Aan tafel zitten Jack de Nooijer (CAP Kb-Wur Team Middel-

burg 01 en functievolger) en vier van zijn collega’s: Robert 

Uytdenhouwen, Kees den Herder, Ad Lako en Frank Bracke 

(functievolger). Drie van hen hebben op 15 januari 2018 de 

VWNW-brief ontvangen. Ze zijn allemaal ongeveer zestig 

jaar oud en NCF-lid, behalve Frank die lid is van het CNV. 

Jack vertelt: ‘Een functievolger is iemand die, hoewel hij nu 

nog zijn functie behoudt, pas later de VWNW-brief zal 

krijgen, wanneer zijn werkproces aan de beurt is om te 

worden gedigitaliseerd.’

Robert vult aan: ‘De MKB-medewerkers van kantoor 

Middelburg gaan nu nog fluitend naar hun werk, maar ze 

weten dat de VWNW-brieven in aantocht zijn vanwege de 

‘ontwikkelagenda’ als vervolg op de investeringsagenda 

(circa 15% formatiekrimp). Ze hebben het gewaardeerd dat 

Jaap Uijlenbroek zelf onlangs in Middelburg is geweest 

waarbij hij de sluiting van CAP in Middelburg  op termijn 

niet heeft ontkend. De ratio ontgaat hen echter dat, in dit 

digitale tijdperk, in de tussentijd geen werk op niveau van 

elders zal worden aangeboden aan de nog zittende 

medewerkers in Middelburg.’

 Kees vervolgt: ‘Veel fiscale praktijkkennis en -ervaring die 

in Middelburg aanwezig is, zou niet alleen “zijn geld 

opbrengen”, maar ook bijdragen aan het in stand houden 

van de belastingmoraal van MKB-bedrijven.’ Daarbij vliegen 

de voorbeelden over tafel hoe matig de Middelburgse 

administratieve werkprocessen nu ergens anders in de Rand-

stad worden overgenomen. Ook maken ze zich grote zorgen 

over de kwaliteit van het informatiegestuurd toezicht door 

de inspecteurs op basis van die niet up-to-date zijnde 

administraties. De gang van zaken frustreert deze medewer-

kers met tientallen dienstjaren duidelijk.

Overigens ligt het niet aan “Middelburg”, want de meeste 

vestigingen in de buitengebieden zullen naar verwachting 

op termijn dichtgaan. En het ligt ook niet alleen aan de 

Belastingdienst, want precies hetzelfde speelt als gevolg van 

de Compacte Rijksdienst ook bij de andere rijksdiensten 

zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Openbaar 

Ministerie (OM), die nu nog landelijk gespreid zijn.’

In dat kader valt trouwens op dat de inmiddels toegenomen 

filedruk, hoeveelheid treinstoringen en gestegen huizenprij-

zen in de Randstad in de media eenzijdig aan de hoogcon-

junctuur worden toegeschreven. Zou echter het nieuwe 

vestigingsbeleid van de overheid, met in zijn kielzog dat van 

het (grote) bedrijfsleven, niet ook een factor van betekenis 

zijn?’

Hoezo ander werk?
Ronduit eensgezind zijn deze VWNW-kandidaten over de 

rol van Switch en het Employability Center in de procedure 

‘zonde van de tijd en weggegooid geld’, al nemen ze de 

loopbaanadviseurs persoonlijk niets kwalijk. Want die doen 

ook maar gewoon hun opgedragen werk. Ze baseren hun 

inzichten op de Zeeuwse arbeidsmarkt voor administratief 

personeel: grote gemeenten in de buurt hebben ‘artikel 

12-status’, andere rijksdiensten en bedrijven trekken weg. 

Ze kennen welgeteld één uitzondering: een collega, 

veertiger, die naar de zorg is overgestapt met de stimule-

ringspremie, haar droom achterna. Hun bevindingen zien ze 

bevestigd door Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence 

Group in Rotterdam. Dat bureau is gespecialiseerd in 

arbeidsmarktdata. Landelijk is namelijk sprake van adminis-

tratieve overcapaciteit als gevolg van digitalisering van 

routinematige taken: ‘de badkuip’. Om daaruit te kunnen 

komen moet de ‘bedreigde’ werknemer eigenlijk willen 

kiezen voor een ander beroepenveld. In hoeverre dat een 

kansrijke overstap wordt, zal mede afhankelijk zijn van 

bijvoorbeeld leeftijd en bereidheid tot omscholing.

De visie van voorzitter Marcel Smit van Justitievak-
bond Juvox
Marcel Smit is voorzitter van een collega-bond binnen AC 

Rijksvakbonden, namelijk Justitievakbond Juvox (ruim 3.200 

leden). Hij vertelt: ‘Vanwege lege gevangeniscellen zijn bij 

Justitie en Veiligheid (JenV) al een paar jaar geleden 

boventallige penitentiair inrichtingswerkers (tot schaal 7) in 

VWNW-trajecten beland. De hamvraag is dan in hoeverre 

het deze VWNW-kandidaten daadwerkelijk is gelukt ander 

werk te vinden. De kleine minderheid van relatief jongere 

collega’s meestal wel, maar vooral de oudere collega’s 

hebben sowieso een veel langere zoekperiode. En 156 van 

hen hebben ook na 18 maanden nog steeds geen concreet 

uitzicht op ander werk (de ‘18+’ers’). Omdat ze volgens het 

VWNW-beleid niet kunnen worden ontslagen, blijft de 

werkgever voor deze VWNW-kandidaten zoeken naar 

andere passende werkzaamheden. Dit is onderstreept door 

het DJI-convenant van eind 2017. Daarin hebben partijen, 

waaronder de vakbonden, met elkaar onder meer de 

ambitie uitgesproken dat dit aantal gedurende deze 

regeerperiode ‘naar nul’ moet. 

Daarbij moet de vakbond ook altijd alert blijven. Bij het OM 

bijvoorbeeld zijn medewerkers gedetacheerd naar de Kamer 

van koophandel (KvK) zonder perspectief op een vaste baan 

en alleen maar om daar tijdelijk ‘bepaalde achterstanden’ 

weg te werken. Dát is geen juiste invulling van het VWNW-

beleid. Van echte vrijwilligheid is bij deze OM’ers tot en met 

schaal 5 geen sprake. Bovendien is buiten de bonden om 

hier en daar zelfs forse druk op hen gezet om die detache-

ringsovereenkomsten te tekenen. Het valt zwaar dat de 

secretaris-generaal JenV in het Departementaal Georgani-

seerd Overleg uiteindelijk wél erkent dat die KvK-overeen-

komsten in het kader van het VWNW-beleid niet verplicht 

zijn, maar het vervolgens aan elke individuele VWNW-kan-

didaat overlaat om zelf, in overleg met zijn direct leidingge-

vende, daarop een beroep te doen om van het ongewenste 

contract af te komen! 

De zogenaamd gelijkwaardige relatie tussen medewerker 

en zijn leidinggevende, die elders prominent als uitgangs-

punt is verwoord zoals in de nieuwe gesprekscyclus, geldt 

volgens Marcel hier veeleer als een fictie die voorbijgaat aan 

de realiteit van de VWNW-kandidaat. Ook komt het wel 

voor dat (oudere) VWNW-kandidaten niet goed door de 

werkgever worden geïnformeerd over hun mogelijkheden 

om, maximaal 24 maanden voor de AOW-datum of voor de 

ABP-keuzepensioenleeftijd, met behoud van het recht op 

het voorwaardelijk pensioen, doorbetaald met buitenge-

woon verlof te gaan. En soms ook dat jongere VWNW-kan-

didaten die zelf buiten het Rijk ander werk hebben 

gevonden, hun recht op de stimuleringspremie niet krijgen 

verzilverd. Daar moet de vakbond dan weer over gaan 

onderhandelen met de werkgever. Is dit nou het VWNW-

beleid zoals het door de opstellers is bedoeld? Volgens mij 

valt er bij JenV in elk geval weinig meer te merken van de 

lezingen over ‘koerszoekend leiderschap’ van Cees Zwart, 

indertijd.

  

En wat nu?
Als ‘goedkoper en beter’ dan zulke belangrijke motieven 

waren bij de (politieke) keuze voor een ‘kleinere overheid’: 

waarom maakt de Belastingdienst dan onnodig zoveel extra 

kosten bij de implementatie van het VWNW-beleid? Hij mist 

extra ontvangsten door het bewust niet inzetten van de 

beschikbare expertises op de juiste processen. Hoe is dit 

mogelijk, vragen deze vijf VWNW-kandidaten zich af. Ze zijn 

uiteraard op de hoogte van de verschillende ‘second 

opinions’ van bureau Berenschot over de herijking van de 

investeringsagenda. Dat wetende kan de huidige vreemde 

gang van zaken dus ook niet worden gerechtvaardigd door 

mogelijk snelle oplevering van nieuwe digitale diensten met 

de verwachte veel grotere structurele besparingen. Zou dat 

anders en slimmer kunnen in het belang van organisatie en 

medewerkers, blijvend, gaand en nieuw? De staatssecretaris 

zal, zoals bekend, de Tweede Kamer binnenkort per brief 

informeren over de ontstane situatie. In Middelburg 

wachten ze deze brief met grote spanning af.

Mammoet in Middelburg

Bart

Lamers
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Het zal je niet ontgaan zijn dat het NCF-bestuur vanaf 1 januari 2018 een nieuwe, doorlopende 
ledenwerfactie heeft geïnitieerd. Doel van deze ledenwerfactie is om de NCF te voorzien van 
nieuw, jong bloed. Samen met jou willen we proberen om de jongere medewerker van de 
Belastingdienst lid te maken van de NCF.

Om dit extra aantrekkelijk te maken, 

bedraagt de maandelijkse contribu-

tie voor de jongere medewerkers tot 

en met de leeftijd van 29 jaar slechts 

€ 0,01 per maand. Zeg nou zelf, dat 

is toch geen geld? Niet alleen maar

€ 0,01 per maand aan contributie, 

maar ook de collectieve belangen-

behartiging en, indien nodig, de 

individuele juridische bijstand. Denk 

in het kader van de collectieve 

belangenbehartiging nu ook even 

aan de lopende cao-onderhandelin-

gen die tot doel hebben de primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden 

van jou maar ook van de jongeren te 

verbeteren. De investeringsagenda 

heeft natuurlijk ook gevolgen voor 

het ledenbestand van de NCF. De 

leeftijdsopbouw van de Belasting-

dienst is een afspiegeling van het 

ledenbestand van de NCF. Veel 

NCF-leden zitten in de leeftijdscate-

gorie van 55 tot 65 jaar. De hoogste 

tijd dus voor nieuw bloed.

De jongere medewerker die wij met 

deze actie op het oog hebben, zit 

ook in jouw kantoor. Misschien is 

deze medewerker, vanwege 

bijvoorbeeld de grootte van de 

kantoren, nog nooit benaderd en is 

deze daardoor nog onbekend met 

de NCF. In dit kader verwijzen we je 

ook naar de al aangekondigde 

werving van nieuw Douaneperso-

neel vanwege de Brexit. 

Vakbondsinformatie

Van de bestuurstafel

Iedereen vindt dat een forse loonstijging in Nederland wenselijk is. 
Stralende CPB-rapporten over de Nederlandse economie.
Waarom wil minister Ollongren haar eigen personeel toch geen 3,5% loonsverhoging geven?

En wat doet nu minister Ollongren?
Die goochelt met vergelijkingen tussen loonstijgingen 

in de marktsector en de rijkssector. Even vergeten wordt 

dat sommige salarisverhogingen CAO Rijk in het 

verleden zijn betaald door het afschaffen van secun-

daire arbeidsvoorwaarden. Die komt vervolgens met 

een loonwaarschuwing en stelt geen geld beschikbaar 

voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Die vindt 

dat als je als kabinet oproept tot een stevige loonsver-

Strakblauwe CAO-luchten.
Maar minister Ollongren ziet
uitgroeiende donderwolken?

Zoek jouw jongere collega op en ga 

met haar of hem in gesprek over de 

meerwaarde (solidariteit, gelijk-

heid, rechtvaardigheid) van het 

NCF-lidmaatschap. We worden er 

allemaal beter van als we de 

jongeren aan de NCF kunnen 

binden. Want wie de jeugd heeft, 

heeft de toekomst. 

Als je toevallig ook nog een 

ongeorganiseerde collega tegen 

het lijf loopt die niet in de doel-

groep valt kun je deze ook gewoon 

NCF-lid maken. Deze collega betaalt 

dan wel de reguliere contributie, 

maar die kan op het einde van het 

jaar weer worden ingezet via de 

IKAP-regeling.

hoging, de rijkswerkgever niet het goede voorbeeld 

hoeft te geven. Die vindt dat een voorbeeldfunctie alleen 

in crisistijden (nullijn) geldt. Niet in economische 

groeitijden.

Bereidheid tot actie
De ING-rekeninghouders is het medio maart gelukt om 

een ING-topman te bewegen het goede voorbeeld te 

geven. En wat doe jij richting minister Ollongren?

Kijk ook op www.vakbondinactie.nl

IMF pleit voor hardere loonstijging 
in Nederland. Volgens de internatio-
nale organisatie moeten de vakbon-
den ook veel meer inzetten op loons-
verhoging.
(Internationaal Monetair Fonds)

Lonen blijven achter bij groei
(Centraal Planbureau)

Die lonen moeten omhoog. Als 
er heel veel geld zich ophoopt 
vanwege ontzettend goede win-
sten in het bedrijfsleven, dan 
moeten er betere cao’s komen. 
Dan moet er beter worden 
betaald.
(voormalig minister van
Financiën Dijsselbloem)

Zelfs Mark Rutte heeft gezegd dat de 
lonen omhoog moeten. Dus wie moeten 
we nog meer overtuigen?
(voormalig minister van Financiën 
Dijsselbloem)

Waar wij voor moeten zorgen is dat alle groepen zoveel mogelijk profiteren. 
Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers en werknemers. 
Nu het beter gaat, dat ook in de loonstijging voelbaar wordt dat Nederland 
er beter voor staat.
(minister-president Mark Rutte)

#SalarisRIJKomhoogNUPiet van 

Sintmaar-

tensdijk

Angelique 

Kansouh
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Het Douanekantoor in Heerlen ontvangt jaarlijks miljoenen documenten die behoren bij het 
toezicht op verschillende douaneprocessen/-regelingen. Al deze documenten worden daar 
gezuiverd. Wat het zuiveringsproces precies inhoudt, wordt uitgelegd tijdens een presentatie 
in Heerlen. 

ATA-carnet
Dagelijks komen er passagiers met een zogenaamd 

ATA-carnet (Admission Temporaire/Temporary Admis-

sion) aan de balie van de Douane op Schiphol. Dit 

kunnen professionele filmteams zijn met hun camera’s, 

geluidsapparatuur, microfoons en andere elektronische 

apparatuur, maar ook zakenmensen met commerciële 

goederen. Een ATA-carnet is een douanedocument 

waarmee (commerciële) goederen tijdelijk de Europese 

Unie kunnen worden ingevoerd. Dit voorkomt opont-

houd en administratieve rompslomp bij de grens.

Al vele malen heb ik zelf zo’n ATA-carnet ingevuld op 

Douaneproces Zuivering 
in Heerlen

Schiphol en ieder carnet voorzien van een grote stempel 

met daarop het postadres van Douanekantoor Heerlen. 

Ze worden naar dit kantoor gestuurd, omdat deze 

carnets in Heerlen gezuiverd worden. Zuiveren is het 

vergelijken van de gegevens van het douanekantoor van 

vertrek met die van het douanekantoor van bestem-

ming. 

Om erachter te komen hoe zo’n ATA-carnet en andere 

douanedocumenten worden gezuiverd, neem ik deel 

aan een presentatie ‘Kennismaking met proces Zuive-

ring’ in het kantoor in Heerlen.

Heerlen
De reis met de trein van Amsterdam naar Heerlen duurt 

zo’n twee en een half uur. Heerlen ligt in het zuiden van 

het land, ten noordoosten van Maastricht. Vaals en de 

Vaalserberg liggen op zo’n twintig kilometer van 

Heerlen. 

Douanekantoor Heerlen ligt op industrieterrein ‘de 

Beitel’, zo’n tien minuten rijden van het centrum. Het 

kantoor oogt nieuw en modern met een mooie entree 

van zwart steen en een groot, rond raam in het dak, 

waardoor het daglicht op een aantal moderne kunstwer-

ken valt.

Op de begane grond van het kantoor vindt in kamer 0.10 

de presentatie plaats. Deze wordt gegeven door Fred 

Smit, technisch coördinator, speciaal aan John Verspaget 

die onlangs teamleider Terugbetaling DWU is geworden 

op het kantoor in Venlo. Als ik bij de presentatie 

aanschuif, kijk ik even naar buiten en heb ik uitzicht over 

het industrieterrein. Ik zie opslagloodsen waarvoor 

kranen en andere grote machines aan het werk zijn.

Brussel
De presentatie van Fred begint met een uitleg over het 

douanewetboek van de Unie (DWU), het nieuwe 

wetboek. In het DWU staat nieuwe wetgeving, maar ook 

dat veel (administratieve) douaneprocessen geautomati-

seerd moeten worden. Het toezicht op de verschillende 

douaneprocessen/-regelingen, genoemd in het DWU, 

gebeurt aan de hand van douanedocumenten. De 

zuivering van deze documenten vindt plaats in Heerlen. 

Onlangs was er nog een
delegatie uit Brussel die

het hele zuiveringsproces 
heeft beoordeeld.

‘De regels van Brussel stroken niet altijd met de praktijk’, 

vertelt Fred als hij het over het DWU heeft. Een vliegveld 

in Griekenland is iets heel anders dan Schiphol. Er 

kunnen daar heel andere praktische regels gelden. 

Daarom is het belangrijk dat de ambtenaren in Brussel 

ook regelmatig ter plekke komen kijken en zien hoe het 

in de praktijk werkt. ‘Onlangs was er nog een delegatie 

uit Brussel die het hele zuiveringsproces heeft beoor-

deeld’, vervolgt hij. 

T-document
Het kantoor in Heerlen bewaakt de zuivering van 

miljoenen documenten per jaar. Dit zijn documenten 

zoals het T-document (vervoer), TIR-document (vervoer 

van binnen de EU naar erbuiten en andersom), ATA-

carnet (tijdelijke invoer) en Manifest (vervoer over zee). 

Een van de belangrijkste documenten is het T-document. 

Het T-document (ook wel Enig Document genoemd) 

wordt gebruikt bij de douaneregeling vervoer. Jaarlijks 

worden er zo’n twee en een half miljoen T-documenten 

binnen de EU en ongeveer een half miljoen documenten 

buiten de EU afgegeven. Dat zijn in totaal drie miljoen 

documenten. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer 1% van 

deze documenten niet gezuiverd wordt, wat dus 

neerkomt op zo’n dertigduizend gevallen per jaar.  

Een van de
belangrijkste documenten

is het T-document.

‘Deze gevallen worden gecontroleerd’, legt Fred uit. Zo’n 

controle wordt een nasporingsonderzoek genoemd. Er 

kan altijd wel iets misgaan met het zuiveringsproces. Dat 

is niet te voorkomen. Er zijn heel veel mensen bij 

betrokken en er wordt veel gewerkt met geautomati-

seerde processen. Het kan zijn dat iemand in het proces 

de documenten in een verkeerd systeem heeft geplaatst 

waardoor ze niet gezuiverd kunnen worden. In zo’n 

nasporingsonderzoek kan dit achterhaald worden. 

‘Gelukkig lossen we zo een aanzienlijk aantal van die 

gevallen op’, vertelt Fred glimlachend.

“

“

“

“

Peter van 

Diepen
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Vervolgonderzoek
Een nasporingsonderzoek duurt maximaal zeven 

maanden. In die tijd worden allerlei systemen geraad-

pleegd. Als dit geen resultaat geeft, volgt een vervolg-

onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de geadresseer-

de van de goederen, het adres waar de goederen 

uiteindelijk moeten aankomen. Als de geadresseerde (of 

het kantoor van bestemming) buiten Nederland is 

gevestigd, wordt contact opgenomen met de buiten-

landse Douane. 

Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat het douanepro-

ces niet helemaal goed is verlopen, ontstaat er een 

douaneschuld. De schuldenaar (bijvoorbeeld de aange-

ver of geadresseerde) ontvangt dan een vooraankondi-

ging van een Uitnodiging tot betaling (UTB) en heeft 

dan een maand de tijd om hierop te reageren. Daarna 

volgt, indien nodig, de UTB zelf (plus de rente voor 

achterstallige betaling). De schuldenaar kan dan, binnen 

een termijn van zes weken, bezwaar maken tegen deze 

UTB. ‘Bezwaren worden behandeld door de afdeling 

Bezwaar in Heerlen’, vervolgt Fred.

De presentatie is best intensief en een korte pauze moet 

voor wat ontspanning zorgen. We lopen over de begane 

grond naar de koffieruimte. Het valt op dat de twee 

verdiepingen open zijn en naar beneden uitkijken. Zo 

kun je, vanaf de begane grond, collega’s langs zien 

lopen op de eerste of tweede verdieping. Dat geeft een 

gevoel van ruimte en openheid.

In 1973 is het 
zuiveringsproces begonnen
in Kerkrade en Brunssum.

Geschiedenis van het zuiveringsproces
Na de pauze vervolgt Fred zijn presentatie met een 

stukje geschiedenis over het zuiveringsproces in 

Nederland. ‘In 1973 is het zuiveringsproces begonnen in 

Kerkrade en Brunssum’, begint hij weer te vertellen. 

‘Deze kantoren zuiverden de documenten van Amster-

dam en Rotterdam. In 2000 werd het zuiveringsproces 

landelijk ingevoerd. In de jaren erop werden verschil-

lende processen toegevoegd aan het zuiveringsproces, 

en de daarbij behorende afdelingen. In 2004, het jaar 

waarin kantoor Heerlen werd geopend, werden de 

processen Bezwaar en Teruggaaf toegevoegd. Ruim tien 

jaar later, in 2015, werd het proces Toegelaten geadres-

seerde/afzender toegevoegd en in 2016 Controle Latente 

Douaneschuld. Al deze processen en de daarbij beho-

rende afdelingen zijn nu terug te vinden in het kantoor 

van Heerlen.’

Terwijl ik druk aantekeningen zit te maken, zie ik dat er 

nog steeds hard gewerkt wordt op het omliggende 

industrieterrein. Vrachtwagens rijden met regelmaat 

over het terrein en een groepje mannen staat in overall 

en helm te overleggen bij een van de vrachtwagens.

Zorgvuldigheid
Het zuiveren van miljoenen documenten en het 

nasporen van tienduizenden bijzondere gevallen vraagt 

om een zorgvuldige manier van werken. Vooral als men 

ernaar streeft dat de documenten binnen één à twee 

dagen verwerkt moeten zijn. Om te kunnen monitoren 

hoe alle processen op het kantoor verlopen, wordt 

wekelijks van iedereen de stand van zaken opgevraagd 

en bijgehouden. ‘Op deze manier kun je wekelijks zien 

hoe de processen verlopen en waar eventueel de 

achterstanden zijn’, besluit Fred.

Rondleiding
Na zijn presentatie geeft Fred ons nog een rondleiding 

door het kantoor. Als we over de gangen van de eerste 

verdieping lopen, kijken we uit over de begane grond 

en zien daar een aantal collega’s in de koffieruimte 

staan. We lopen over de afdeling nasporingsonderzoek 

waar een aantal medewerkers achter grote computer-

schermen zit. Eén van hen zit aan de telefoon, mis-

schien belt hij wel met een collega in het buitenland.

Op de tweede verdieping bevindt zich de afdeling die de 

ATA-carnets behandelt. In de kamer staat een aantal 

halfhoge kasten met daarin stapels ATA-carnets met een 

geel memobriefje erop waarop staat wat er met de 

carnets moet gebeuren. Twan Masala zit, samen met 

twee andere collega’s, achter zijn bureau en weet alles 

over het proces van de ATA-carnets. ‘Waar jullie goed op 

moeten letten is de geldigheidsduur van het carnet’, legt 

hij uit. Aan het invoeren van goederen zit namelijk een 

termijn gekoppeld. Als die termijn de geldigheidsduur 

overschrijdt, dan kan de eigenaar van het ATA-carnet in 

de problemen komen. ‘Ook is het belangrijk dat het 

ATA-carnet goed wordt ingevuld’, vervolgt hij. Want als 

er iets misgaat met zuiveren van het carnet kan dit leiden 

tot een nasporingsonderzoek. ‘En zoals jullie van Fred 

waarschijnlijk hebben gehoord, kan dit een langdurig 

proces zijn’, rondt Twan af.

Na de rondleiding neem ik afscheid van Fred bij de entree 

van het kantoor. Het is inmiddels tegen het einde van de 

middag en het is nog een eind terug met de trein naar 

Amsterdam. ‘Nu weet ik eindelijk wat er gebeurt in het 

kantoor waar de ATA-carnets die ik zelf afstempel, 

naartoe worden gestuurd’, besluit ik.

“

“
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NCF
 

Wist je dat...
• je alle vacatures van de rijksoverheid nu 

makkelijk op je telefoon in kunt zien?

Hoe? Met de app ‘Werken voor Nederland’. 

Zoek in de Play Store van Android of de App 

Store van Apple naar ‘Werken voor Nederland’ 

en installeer de app op je telefoon. 

• je € 1.000,- subsidie krijgt voor je 

loopbaan met de scholingsregeling Blik 

vooruit?

Werk je 3 jaar of langer in dezelfde functie bij 

hetzelfde rijksonderdeel en vind je het tijd om 

iets nieuws te leren? Dan kan je gebruik 

maken van de scholingsregeling Blik vooruit. 

Je krijgt een subsidie van maximaal € 1.000,- 

en kiest zelf een cursus of opleiding voor een 

vervolgstap in jouw loopbaan. Ook kan de 

subsidie worden gebruikt voor het behalen 

van een ErVaringsCertificaat (EVC-traject). 

Meer info: www.blikvooruit.aofondsrijk.nl

• je met een bijdrage van € 1.500,- zelf een 

loopbaanadvies kan regelen zonder 

tussenkomst van je leidinggevende?

Het loopbaanadvies helpt je te kijken naar 

jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Je kiest 

zelf een professionele loopbaandeskundige 

die jou helpt afspraken te maken over je 

verdere loopbaan. Wat je met het advies doet, 

bepaal je zelf. Je hoeft het niet met je 

leidinggevende te delen. Anonimiteit is 

verzekerd.

Let op: de regeling loopt af per 30 september 

2018 en het beschikbare budget is beperkt.

Meer info:

www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl

• de pilot remplaçantenmakelaar van start 

is gegaan en loopt tot 1 maart 2019?

Overweeg jij je functie via de remplaçanten-

makelaar vrij te maken voor een verplichte 

VWNW-kandidaat? Dan kan je zonder 

toestemming van je leidinggevende je 

belangstelling tonen. Hoe? Door registratie 

bij de Mobiliteitsbank. (tinyurl.com/y999ehnz)

De makelaar brengt vervolgens in kaart welke 

rijksmedewerkers zich hebben aangemeld als 

remplaçant en dus met gebruikmaking van de 

voorzieningen uit het VWNW-beleid hun 

functie willen vrijmaken voor een verplichte 

VWNW-kandidaat. Pas als er een reële kans is 

dat er een match is, zal de remplaçantenma-

kelaar jouw leidinggevende hierover informe-

ren.

Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk. 
Maar ook actief nadenken over je eigen mogelijkheden, wensen en 
behoeften in je loopbaan. Niet alleen voor de carrièrebewuste dertiger of de 
parttime moeder, maar ook voor de twijfelende veertiger of de vijftigplusser 
die al knipoogt naar een leven buiten de Belastingdienst.

Werken aan je toekomst geeft je 

energie, brengt je op ideeën en leidt 

je wellicht naar nieuwe wegen. 

Stel jezelf eens deze vragen:
• Ervaar ik werkplezier?

• Wil ik doorgroeien in mijn 

ontwikkeling?

• Zeg ik altijd wat ik vind, denk 

en voel?

• Lukt het mij met lef en humor 

te communiceren?

• Hoe kan ik creatief met lastige 

situaties omgaan?

• Hoe krijg ik meer zelfvertrou-

wen?

• Haal ik wel alles uit mezelf op 

mijn werk en privé en zo niet, 

wat houdt mij tegen?

Tip!

Meld je aan voor de gratis 
trainingen “Werken aan
jouw Toekomst” 

De vakbond biedt je gratis 
trainingen
De NCF doet dit (samen met onze 

collegavakbonden) via het A&O 

Fonds Rijk. De trainingen zijn kort, 

praktijkgericht en je volgt ze samen 

met je rijkscollega’s. 

Nog niet overtuigd? 
Ga dan eens naar de Summerschool 

van het A&O Fonds. Dit is een 

proeverij van één dag die meestal in 

de maand juni wordt gehouden. 

Tijdens deze zomerse dag maak je 

kort kennis met alle trainingen.

En de nadelen?
Snel volgeboekt. Soms al binnen een 

dag. Zo was de apriltraining ‘Commu-

niceren met Lef’ binnen een half uur 

al vol. Balen als je jezelf juist 

overtuigd had om hieraan mee te 

doen en vervolgens naast de boot 

grijpt. Om het risico van ‘volgeboekt’ 

te verkleinen, de volgende tip.

Tip
Meld jezelf aan bij de site

‘Werken aan de Toekomst’ op

werkenaanjouwtoekomst.nl.

Linksonder op deze webpagina vind 

je de optie ‘Houd mij op de hoogte’.

Vul hier jouw gegevens in, zodat jij 

persoonlijk een aankondiging 

ontvangt als er weer een training 

wordt gegeven. Vervolgens is het 

een kwestie van snel beslissen, maar 

je maakt dan in elk geval meer kans 

om je daadwerkelijk voor een 

training in te schrijven. Succes!

http://www.blikvooruit.aofondsrijk.nl
https://www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl
https://tinyurl.com/y999ehnz
https://werkenaanjouwtoekomst.nl
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Wim Kan heeft ooit in zijn oudejaarsconferences aangehaald dat politici een meester waren in 
het niet beantwoorden van vragen die gesteld werden en het wel beantwoorden van vragen 
die niet gesteld zijn. Hij noemde hier Joop den Uyl als het grote voorbeeld. Per saldo bleef de 
toehoorder in verwarring achter. Er zijn nu nog steeds politici die kennelijk veel van Joop den 
Uyl hebben opgestoken. 

Maar het beantwoorden van vragen die niet gesteld zijn 

kan ook wel eens goed uitpakken. 

Ik was op zoek naar meer duidelijkheid over de gevolgen 

van het per 1 januari 2018 vervallen van de Anw-com-

pensatie (Algemene nabestaandenwet). Waar ik ook 

zocht, in het UPO (Uniform Pensioen Overzicht), in 

MijnABP, overal stond het woord ‘maximaal’ bij de 

genoemde Anw-compensatiebedragen. Bij alle andere 

bedragen stond er niets bij, dus ook geen maximaal of 

wat dan ook. En als ik ergens maximaal zie staan, dan 

denk ik dus dat het wel minder maar niet meer kan zijn. 

En als het minder kan zijn, hoe zit dat dan? 

Als iemand een werkende partner heeft, wordt er dan 

gekort of afgebouwd in de Anw-compensatie? En als er 

gekort wordt, hoe gaat dat dan? Is dat afhankelijk van 

het inkomen van de nabestaande? Ik wist het niet en 

kon het ook nergens vinden. 

Nu zou je kunnen denken dat dit allemaal niet meer zo 

spannend is omdat de Anw-compensatie toch zou 

komen te vervallen, maar in mijn geval, nou ja, van mijn 

eventuele toekomstige nabestaande gaat dat wel om 

een bedrag van ruim € 200.000,- bruto maximaal en

€ 540,- netto in de maand. Ja, je leest het goed, ruim

€ 200.000,- bruto, het is ruim € 11.000,- per jaar bruto

tot aan haar AOW-leeftijd en mijn eventuele toekom-

stige nabestaande is daar nog meer dan 20 jaar van 

verwijderd. 

Ik heb vervolgens met het ABP gebeld met de vraag

hoe ik ‘maximaal’ moet interpreteren. 

Het antwoord was verbluffend eenvoudig: wat er staat

is gewoon het bedrag, het woord maximaal is niet 

relevant. Of de eventuele nabestaande nu niets aan 

eigen inkomen heeft of 3 keer modaal, het bedrag aan 

Anw-compensatie blijft hetzelfde: € 540,- netto per 

maand. 

Nadat ik de betreffende ABP-helpdeskmedewerker 

vriendelijk had bedankt, vroeg ik of dit ook schriftelijk 

bevestigd kon worden, want als ambtenaar blijf je toch 

een beetje ‘van de zekerheid’. Dat kon, ik zou binnen 

een paar dagen een brief hierover ontvangen. 

Een paar dagen later kreeg ik een opgave nabestaan-

denpensioen met daarin keurig vermeld wat het 

Een antwoord op een 
niet-gestelde vraag aan 
het ABP 

nabestaandenpensioen zou zijn bij overlijden voor 65, bij 

65, 66 en 67 jaar en na 67 jaar. Maar dat was de vraag 

niet, dat kon ik immers op het UPO en in MijnABP 

vinden. Wat hier ook in stond vermeld is dat mijn 

partner, als ze geen recht had op een Anw-uitkering, 

ook nog een aanvulling kreeg op het nabestaandenpen-

sioen over het pensioen dat ik opgebouwd had voor 

1-1-1996. 

Jeetje, ik dacht dat ik redelijk thuis was in de materie, 

maar hier had ik nog nooit over gehoord of gelezen. 

Misschien ben ik toch niet zo goed thuis in de materie? 

Toch maar weer eens in verdiepen dan; het UPO erbij 

gepakt, niets te vinden. In MijnABP gekeken, niets te 

vinden. De brief van het ABP lag ondertussen alweer een 

dag of twee op de kast, het hield me toch bezig. Op 

maandagavond 12 februari, na een glaasje wijn ter 

inspiratie, bedacht ik: als ik het niet weet, dan ben ik 

vast niet de enige die dat niet weet. Ik ga eens in de 

figuurlijke ketel rammelen. Dat heb ik gedaan door op 

ConnectPeople (CP) een stuk te plaatsen in de commu-

nity CAO RIJKSOVERHEID 2018 op 13 februari. Deze 

community heeft ongeveer 10.000 leden. In dat stuk 

geef ik uitleg en adviseer ik eenieder om een ‘opgave 

nabestaandenpensioen’ bij het ABP op te vragen. Daar 

staat immers die passage van de aanvulling op het 

nabestaandenpensioen in. Het stuk op CP is een paar 

duizend keer gedownload en ik weet uit reacties van 

vele collega’s dat er massaal gebeld is met het ABP. 

Opvallend was dat ze bij het ABP te horen kregen dat ze 

daar niets vanaf wisten. Zelfs de ABP-helpdesk wist van 

niets. Pas na doorvragen werd men met een tweedelijns 

medewerker van het ABP doorverbonden. Dan kwam 

veelal wel de bevestiging: ‘Inderdaad meneer/mevrouw, 

we sturen u een overzicht op.’

Door de enorme toeloop van telefonische vragen aan 

het ABP sinds dinsdag 13 februari 2018 heeft het ABP 

besloten om het op vrijdag 16 februari 2018 als een 

nieuwsbericht op de ABP-site te plaatsen. 

Ik heb ook vernomen van een afdelingsvertegenwoordi-

ger van de Nederlandse Politie Bond, de NPB, dat dit ook 

daar totaal niet bekend was. Deze persoon had via via 

het stuk onder ogen gekregen dat ik op CP had ge-

plaatst en vroeg of dit stuk verder binnen de NPB mocht 

worden gedeeld. Uiteraard mag dat, was mijn antwoord, 

hoe breder dit bekend wordt des te beter het is. Dus

ook nog eens duizenden politieambtenaren die

hierover geïnformeerd werden. 

Het is mooi dat de collega’s die pensioenopbouw 

hebben van voor 1-1-1996, en dat zijn er vele, nu ook 

weten dat ze recht hebben op een aanvulling op het 

nabestaandenpensioen. En dat ze dit zwart op wit 

hebben of kunnen krijgen. 

Maar toch blijft er een aantal dingen bij mij knagen, 

daar heb ik tot op heden nog steeds geen duidelijkheid 

over. Ik noem ze even op: 

• Hoe zit die aanvulling van het nabestaandenpensi-

oen in elkaar, wat was de bron en waarom is de 

opbouw kennelijk gestopt in 1996?

• Wat is ervoor in de plaats gekomen toen de 

opbouw van deze aanvulling stopte?

• Als we van deze aanvulling al niets wisten, wat voor 

rechten of aanspraken zijn er dan wellicht nog meer 

waar we niets vanaf weten?

• Hebben mensen die in het verleden (helaas) 

nabestaande zijn geworden deze aanvulling toen en 

nu nog steeds, ook gekregen?

• Als ze deze niet hebben gekregen, hebben ze dan 

alsnog aanspraak hierop?

• Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 1 januari 2018 

opgebouwd van 50% naar 70%. Wanneer zitten we op 

die 70%?

• Waarom vind ik de aanspraak op deze aanvulling 

nabestaandepensioen niet terug in MijnABP? 

Mijn vertrouwen in het ABP heeft wederom een forse deuk 

opgelopen. In de uitzending van Radar op 8 januari 2018 

heeft de ABP-bestuursvoorzitter, mevrouw Corien Wortmann-

Kool, haar excuses aangeboden. Ze heeft in deze uitzending 

gezegd dat hier lering uit getrokken moest worden en dat de 

communicatie echt beter moet in het vervolg. 

Op de website van het ABP stelt mevrouw Wortmann-Kool dat 

ze haar bijdrage wil leveren ‘aan goede en eerlijke communi-

catie met onze deelnemers’ (1.104.792 deelnemers per 

31-12-2016). ‘Over zekerheden en onzekerheden. Zodat 

deelnemers weten wat ze wel en niet van ABP kunnen 

verwachten.’ 

Zie de passage hieronder van de website van het ABP. Of dat 

mevrouw Wortmann-Kool haar belofte over goede en eerlijke 

communicatie gestand doet, zullen we hopelijk op korte 

termijn weten.

Maar eerlijk gezegd ben ik daar nog niet zo van overtuigd. Pas 

als ik op alle hierboven gestelde vragen een antwoord heb, 

dan heeft ze weer een beetje van mijn verloren vertrouwen 

teruggewonnen.

Jan Mennen
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Weten is nog geen doen

Ik weet heel veel maar doe te weinig als ik kijk naar wat 

ik ken en kan. Ik ga mezelf ontwikkelen zodat ik weer op 

een aanvaardbaar opleidingsniveau kom. Om dit te 

bereiken ben ik eens gaan rondkijken hoe ik ervoor sta 

qua ontwikkelniveau.

In het KVV, het Kennis en Vaardigheden Volgsysteem, sta 

ik bekend als iemand die vakbekwaam is met een 

bekwaamheid die wordt gewaardeerd met een 2. 

Waarom dit zo is weet ik eigenlijk niet, maar het zal 

ongetwijfeld juist zijn. Ook zie ik hier dat ik waarschijn-

lijk in 2026 uitstroom. Dit zou toch niet bijgehouden 

worden om te beoordelen of enige vorm van ontwikke-

ling nog zin heeft?

Verder heb ik twee opleidingen gevolgd en moet ik er 

nog één doen. Hierin moet verandering komen en 

daarom ben ik eens gaan kijken bij de opleidingen die 

voor mij open staan. Ik kom dan uit bij de Belasting-

dienstAcademie. 

Ik ben niet alleen, want samen met mij zijn nu 20.464 

collega’s in totaal 1.205 leerinterventies aan het volgen. 

Waarom het een leerinterventie heet is mij niet duidelijk, 

maar dat zal wel komen omdat mijn opleidingsniveau nu 

nog te laag is.

Ook hier kan ik weer na ingelogd te zijn mijn leerpresta-

ties volgen. Ik heb vier cursussen gevolgd waarvoor ik 

geen cijfer heb gehaald. Ik word steeds enthousiaster om 

mijzelf te gaan ontwikkelen.

Het behalen van PE-punten behoort ook tot de mogelijk-

heden; hierdoor kan mijn cijfer voor bekwaamheid alleen 

maar stijgen.

Nu komt het moeilijkst: welke cursus zal ik gaan volgen? 

En welk niveau moet ik hanteren? Ik ben ooit eens getest 

en toen bleek dat ik een universitair werk- en denkniveau 

had. Ik dacht altijd dat ik als E-functionaris betaald kreeg 

voor mijn MBO werk- en denkniveau, maar als ik de 

sollicitaties lees moet je daarvoor tegenwoordig een HBO 

werk- en denkniveau hebben. Ongemerkt heb ik mij toch 

maar mooi naar een hoger denkniveau ontwikkeld.

Ik kan, als ik de pagina Aanbod Opleidingen open, een 

keuze maken uit 20 verschillende groepen leerinterven-

ties. Ik kan mijn keuze specificeren door aan te geven 

welk werk- en denkniveau ik wil hanteren. Als ik hiervoor 

HBO aankruis moet ik voor veel opleidingen de F-functie 

hebben. Ik denk toch dat ik wat te optimistisch ben over 

mijn werk- en denkniveau. 

Ik ga nu eerst maar eens goed nadenken over welke 

cursus ik wil gaan volgen en wat dat voor gevolgen kan 

hebben voor mijn carrière. Wel heb ik inmiddels een 

uitnodiging gekregen om een webinar te gaan volgen. 

Dit mag ik doen op een dinsdagavond van 19:00 t/m 

20:30 uur. Hoe flexibel kan ik toch worden. Ik hoef dan 

alleen een link aan te klikken en kan toch DWDD en het 

NOS Journaal gaan kijken en ik heb dan nog wat geleerd 

ook. Ik wist niet dat ik mijn leerinterventies zo gemakke-

lijk tot mij zou krijgen.

 

Mansveld
snapt
het
niet...

In mei krijg je weer de vakantie-uitkering. Blijf je thuis of ga je weg? 
In ieder geval moet je op het volgende letten zodat jouw niet-opgemaakte vakantie-uren 
straks in 2019 niet vervallen.

Per 1 januari 2016 geldt er een onder-

scheid in wettelijke en bovenwettelijke 

vakantie-uren.

Maar wat zijn nu wettelijke en boven-

wettelijke uren? Wat gebeurt er met die 

vakantie-uren als je ze niet opneemt? 

Kan je vakantie-uren verkopen?

Jouw wettelijke uren
Wettelijk heb je bij een 36-urige 

werkweek recht op 144 uur.

Stel dat je 24 uur in de week werkt, dan 

zijn je wettelijke vakantie-uren: 

24/36*144 = 96 uur.

Jouw bovenwettelijke uren?
Bij een 36-urige werkweek is dit 

165,6-144 uur = 21,6 + leeftijdsdagen.

Werk je bijvoorbeeld 24 uur in de week 

dan zijn je bovenwettelijke vakantie-

uren 24/36 * 21,6 = 14,4 uur.

Dit kan eventueel nog opgehoogd 

worden met leeftijdsdagen. Die ontvang 

je pas bij 45 jaar en ouder. 

Wettelijke uren vervallen als je 
ze niet tijdig opneemt
De wettelijke uren die je per 1 

januari 2017 hebt gekregen, kan je 

ook nog dit jaar opnemen als je ze in 

2017 nog niet hebt opgemaakt. Let 

op: neem je deze uren in 2018 niet 

op, dan vervallen ze. 

Er geldt dus een vervaltermijn van 1 

jaar na afloop van het kalenderjaar 

waarin je vakantie-uren zijn 

opgebouwd.

Ook bovenwettelijke uren 
hebben een vervaltermijn
De bovenwettelijke uren die je per 1 

januari 2017 hebt gekregen (en nog 

niet hebt opgemaakt) vervallen niet 

per 2019. Deze uren kan je nog 

opnemen tot en met 31 december 

2022.

Dus hiervoor geldt een vervaltermijn 

van 5 jaar.

 

Overgangsregeling restant 
vakantie-uren 2015
Als overgangsmaatregel is het 

restant vakantie-uren eind 2015 

overgeschreven naar een apart 

Vakbondsinformatie

Zomervakantie al gepland?

contingent ‘bovenwettelijk verlof 

2015’ dat tot en met 31 december 

2020 gebruikt kan worden. Uren die 

niet zijn gebruikt, vervallen na die 

datum. Om dat te voorkomen, kan je 

van dit contingent (bovenwettelijk 

verlof 2015) jaarlijks 22 uur verkopen 

via IKAP. 

Let op: werk je minder dan 36 uur? 

Dan wordt deze 22 uur met de voor 

jou geldende arbeidsduurfactor 

vermenigvuldigd.

Verkoop van vakantie-uren: is 
dat mogelijk? 
Nee en ja.

Nee: wettelijke vakantie-uren kan je 

niet verkopen. 

Ja: bovenwettelijke uren kan je wel 

verkopen. Hoe? Door 1x per jaar een 

aanvraag in P-Direkt in te dienen 

vóór 1 november. 

En let op: de komende 3 jaar kan je 

ook eenmaal per jaar maximaal 22 

vakantie-uren verkopen die je hebt 

meegenomen uit 2015, zoals 

hierboven is beschreven in de 

‘overgangsregeling’.

Meer info? Kijk op het Rijksportaal: 

tinyurl.com/y7t2bom4

https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/vrije-dagen/vakantie/bovenwettelijke-vakantie-uren-uitbetalen
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Wij hebben iets 
tofs voor jou
en voor jouw collega’s die ook jonger dan 30 jaar zijn.

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


