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De schouders eronder

Op 23 juni 2016 werd er in het Verenigd
Koninkrijk een referendum gehouden over het
EU-lidmaatschap. Een kleine meerderheid van
51.9 % stemde voor de uittreding van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU.
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Een (kersverse) ouder? Dan wordt
2019 een mooi jaar en 2020 zelfs
nog beter.

Hoe zit het helemaal met het zorgverlof met
zo’n kersvers bijdehandje of zelfs bijdehandjes op komst?
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Heb ik spijt of moet ik mij schamen?

Dit gevoel overheerst bij mij en ik zal uitleggen
waarom. In het jaar 1970 ben ik bij de
Belastingdienst in Rotterdam gaan werken op
de administratie van de inkomstenbelasting,
ook wel de leggerzaal genoemd.

14

Filevrij van Haarlem naar Utrecht
in een mooie tijd van twee uur en
een kwartier
Onze collega Meino van Dijk ziet de
velomobielbevorderende maatregelen
liever vandaag dan morgen ingaan.
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Grondslag
De bond is onafhankelijk, zonder
binding met een bepaalde geestelijke
stroming of politieke partij, onder
volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of
politieke overtuiging van de leden.
De bond streeft genderneutraliteit na.
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Van de voorzitter

#goedpensioen
Pensioen is net zoiets als een huis kopen; je moet beslissingen nemen die heel lang gevolgen
kunnen hebben. De ‘bazen’ van Nederland knabbelen aan jouw pensioen. Je ‘pensioenhuis’
wordt daardoor ongezien en ongemerkt minder waard. Het is net alsof er ieder jaar vijftig
steunen uit de muur van je woning worden gesloopt… uiteindelijk stort er ‘iets’ in.

Daarom heeft de NCF en ook onze zustervereniging, de VPF, getekend om de actie #goedpensioen
te ondertekenen. Ruim negentig procent van alle
leden die hun mening hebben gegeven in de
gehouden enquête gaven aan te willen ondertekenen. Daarnaast waren grote groepen van de leden
van de NCF en de VPF bereid om via hun sociale
media mee te helpen ruchtbaarheid te geven aan
#goedpensioen en nog veel belangrijker; ze waren
bereid om op 18 maart te verschijnen en op te
komen voor hun #goedpensioen.
Op 11 februari 2019 begonnen daarom dus al de
eerste acties voor #goedpensioen. De ingangen van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van het Verbond van Nederlandse
Ondernemingen/Nederlands Christelijk Werkgeversbond (NCO/NCW) werden van ’s morgens 9.00 uur
tot ’s middags 14.00 uur geblokkeerd door politieagenten, medewerkers van Defensie, de Koninklijke
Marechaussee en de Douane.
De NCF en de VPF waren vertegenwoordigd en
aanwezig om zelf te zien hoe de aftrap werd
gegeven en vooraf werd gegaan door de gezamenlijke politiebonden.
Aan minister Koolmees werd duidelijk gemaakt dat
dit nog maar een aftrap was en dat de acties in de
komende weken doorgaan in de aanloop naar de
landelijke bijeenkomst op 18 maart 2019.
Als er gesproken wordt over pensioen gaan de
gedachten veelal uit naar de grote groep gepensioneerden in Nederland. Niets is minder waar, ook jij
als werkende wordt getroffen door niet-indexering.
Ook al is je pensioenleeftijd nog ver weg, het is
best belangrijk om er nu al iets van af te weten.
Het feit dat ons pensioenfonds, het ABP, het
pensioen niet indexeert voelen gepensioneerden
iedere maand in hun portemonnee. Het al jaren
niet indexeren van het pensioen heeft bij je
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gepensioneerde collega in de afgelopen jaren een
inkomensdaling teweeggebracht van om en nabij
de twintig procent. Ieder jaar wordt deze groep
geconfronteerd met hogere lasten en een gelijkblijvend inkomen.
Maar ook jij als werkende ontkomt niet aan de
gevolgen van het niet indexeren. Jouw aanspraak
op je pensioen daalt dan ook in waarde. Dat heeft
later grote financiële gevolgen die je nu al niet
moet onderschatten. Niet alleen voor jou, als
directbetrokkene, maar denk in dit kader ook eens
aan je partner in het geval van een nabestaandenpensioen. Jouw partner of kinderen zullen dus ook
bij een nare gebeurtenis als overlijden minder gaan
ontvangen. Dat wil je toch niet!? Alle reden dus om
straks, samen, op 18 maart 2019 bijeen te komen en
schouder aan schouder te staan in het kader van
#goedpensioen.

Ledenraden
In het kader van de voorbereiding op de algemene
vergadering op 18 april 2019 worden er in het land
vier ledenraden georganiseerd. Op alle vier de
ledenraden ben ik aanwezig en ga ik ook graag met
jou in gesprek over tal van onderwerpen. Dus heb
je (mij) iets te vertellen of te vragen? Dan zie ik jou
graag op 5 maart 2019 in Spier, op 6 maart 2019 in
Breukelen, op 7 maart 2019 in Eindhoven of op
11 maart 2019 in Bergen op Zoom.
Ben je verhinderd maar wil je wel iets ‘kwijt’? Mail
dan naar voorzitter@ncf.nl. Je kunt mij ook gewoon
bellen of appen op 06-24 69 88 66.

Met een warme groet,
jullie voorzitter,
Albert

Albert van der
Smissen
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Uit de praktijk

Genoeg is genoeg
Gerard is 54 jaar en door een scheiding kampt hij met behoorlijke schulden. Dit leidt een
aantal keer tot loonbeslag. Na het derde loonbeslag krijgt Gerard een disciplinaire straf
opgelegd wegens plichtsverzuim. Gerard heeft daarnaast een geschiedenis van akkefietjes
waaronder het regelmatig te laat komen en te veel privé rijden met de dienstauto.

Een paar maanden later wordt Gerard ziek en vergeet hij
een paar afspraken bij de bedrijfsarts. Zijn werkgever
verwijt hem zich niet aan het verzuimprotocol te houden
en legt hem mede gezien de eerdere straffen een
voorwaardelijk strafontslag op met een proeftijd van
twee jaar waarin hij zich niet aan soortgelijk of enig
ander plichtsverzuim schuldig mag maken. Gerard maakt
tegen deze straf geen bezwaar. Als niet veel later blijkt
dat Gerard zijn gewerkte uren gedurende langere tijd in
zijn voordeel niet goed heeft ingevuld in SAP, ondanks
dat hij hierop was aangesproken, is zijn werkgever het
zat. Het eerder opgelegde voorwaardelijke strafontslag
wordt ten uitvoer gelegd. Gerard legt zijn zaak voor aan
de rechter die hem in het gelijk stelt en het ontslag
terugdraait. De werkgever is het hier niet mee eens en
stelt hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep.
Deze hoogste ambtenarenrechter moet een oordeel
vellen over de vraag of de werkgever zo snel tot het
tenuitvoerleggen van het voorwaardelijk strafontslag
kon overgaan.
In ontslagzaken waarin onvoorwaardelijk ontslag is
opgelegd beoordeelt de rechter of het ontslag evenredig
is aan het vastgestelde plichtsverzuim. Bij de toetsing van
een besluit tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk
strafontslag vindt er echter volgens vaste rechtspraak van
de Centrale Raad van Beroep geen evenredigheidstoetsing plaats. Het enige wat de rechter toetst is of het
gepleegde plichtsverzuim de uitvoering van de eerder
opgelegde voorwaardelijke straf rechtvaardigt. Dit

Jacqueline
Choufoer-van
der Wel
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betekent eigenlijk dat de rechter alleen maar toetst of er
voldaan is aan de voorwaarde dat de ambtenaar zich aan
(soortgelijk) plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt
zonder te kijken naar de aard en zwaarte van het
plichtsverzuim. Dit kan er dus toe leiden dat een minder
ernstige vorm van plichtsverzuim leidt tot een ontslag.
Vervolgens moet de rechter bij de tenuitvoerlegging van
een voorwaardelijk ontslag beoordelen of de voor de
tenuitvoerlegging in aanmerking te nemen belangen zijn
afgewogen en of in redelijkheid tot die tenuitvoerlegging kon worden gekomen. Het komt er echter op neer
dat de werkgever alleen onder bijzondere omstandigheden af hoeft te zien van de tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijk strafontslag. Daarvan is niet snel sprake.
Ook hier is de Raad streng en stelt dat Gerard zich door
het onjuist en in zijn eigen voordeel invullen van zijn
uren in SAP, schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en daarmee de voorwaarde heeft vervuld.
Weliswaar was er bij Gerard sprake van moeilijke
persoonlijke omstandigheden en een langdurig dienstverband, maar hier staat naar het oordeel van de Raad
tegenover dat Gerard zich veelvuldig schuldig heeft
gemaakt aan plichtsverzuim en hij een gewaarschuwd
mens was.
Heb jij een voorwaardelijk strafontslag opgelegd
gekregen, wees dan gewaarschuwd: zorg dat jou geen
nieuw plichtsverzuim verweten kan worden!

Vraag het Marianne Wendt
Vraag 1
Je hoort de laatste tijd steeds meer
over het generatiepact.
De oudere werknemer gaat korter
werken. Daardoor kan hij beter
herstellen van de inspanning en is het
werk minder zwaar. En als meerdere
ouderen dit doen, komt er een vaste
plek vrij voor een jongere werknemer.
Dan heb je bijvoorbeeld een triobaan:
twee oudere werknemers leveren tijd
in en de jongere krijgt die uren erbij.
De regeling wordt afgesproken in een
cao en verschilt per sector of bedrijf.
In het generatiepact wordt het
ingeleverde loon van de oudere
werknemer deels gecompenseerd
door de werkgever. Hij maakt daarbij
gebruik van het feit dat de jongere
werknemer een lager loon heeft dan
de oudere werknemer die aan het
einde van zijn loonschaal zit. Soms
kunnen uren vanuit een bestaande
ouderenregeling of een levensfasebudget ingezet worden. De oudere
werknemer kan zijn inkomen
eventueel aanvullen met een stukje
deeltijdpensioen. Het is echt 'maatwerk'. Het is van belang dat de
regeling juist ook voor lagere
inkomens bereikbaar is.
Zou deze regeling ook kunnen
worden toegepast bij het Rijk?

Antwoord
Hier is tijdens de laatste cao-onderhandelingen over gesproken. Hierbij
bleek dat de rijkswerkgever alleen
een generatiepact met ons wilde
afspreken, indien wij de PAS-regeling
zouden opgeven. We moesten dus de
PAS-regeling inruilen voor een
generatiepact.
Daarnaast ontstond ook nog het
volgende probleem. Bij een generatiepact is het de bedoeling dat oudere
medewerkers op een voordelige
manier minder kunnen werken, en
dat voor de tijd die zij minder werken
dan jongeren worden aangenomen.
Indien bijvoorbeeld vijf oudere
medewerkers 0,2 fte minder werken
dan kan voor de vrijgespeelde 1 fte
een nieuwe, jonge medewerker
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aangenomen worden. Probleem
hierbij is hoe het herkenbaar wordt
dat de nieuwe instroom veroorzaakt
wordt door het generatiepact. Er
wordt namelijk continu geworven en
het is dan niet helder of er geworven
wordt vanwege vervanging, vanwege
uitbreiding of vanwege het generatiepact. En indien er geworven wordt
vanuit het generatiepact, gelden dan
de huidige voorrangsregels voor
interne kandidaten bij werving niet
meer?
Uiteindelijk vonden de bonden de
combinatie om de PAS-regeling te
moeten inleveren samen met het
probleem dat het niet mogelijk is om
herkenbaar jongeren te werven als
gevolg van het generatiepact, niet
interessant genoeg. Om deze reden is
er geen generatiepact afgesproken in
de laatste cao en hebben we de
PAS-regeling behouden.

Vraag 2
Ik wist dat er in de achterkamers
alsnog wordt gewerkt aan een
pensioenakkoord. Vandaag kreeg ik
via via te horen dat het Rijk in principe
akkoord is om de pensioenleeftijd te
verlagen naar 66 jaar.
Een heel goede vriend van mij gaat per
1 juli met pensioen en moet dus
eerdaags via MijnABP zijn pensioen
aanvragen. Ik heb begrepen dat als je
de papieren nu getekend instuurt, de
huidige regels gelden.
Mijn vraag is eigenlijk: Moet ik mijn
vriend waarschuwen dat hij moet
wachten met zijn pensioenaanvraag te
ondertekenen of zijn het geruchten
die ik vandaag gehoord heb?

Antwoord
Er zijn twee verschillende elementen in
jouw e-mail. De afspraak die in de cao
Rijk is gemaakt en het moment dat je
met pensioen kan gaan.
De cao-afspraak
Bij het Rijk bestond enige tijd, als een
van de weinige werkgevers, het recht
om door te werken na het bereiken

van de AOW-leeftijd. In de nieuwe
cao is van dit recht afgestapt
waardoor medewerkers alleen met
toestemming van hun leidinggevende
nog door mogen werken na de
AOW-leeftijd. Dit recht werd
overigens door een heel beperkt deel
van de werknemers benut.
De pensioenregeling
Binnen de ABP-regeling kan je ervoor
kiezen tussen je 60ste en 72ste jaar
met pensioen te gaan. Als je op je
60ste jaar met pensioen gaat, is je
pensioen lager dan als je langer
doorwerkt. Op basis van wetgeving
dient het ABP te berekenen hoe hoog
het pensioen is op het moment dat jij
met pensioen gaat.
De cao-afspraak in het Rijk heeft dus
geen invloed op het moment dat je
met pensioen kan gaan.
Ten slotte heb je ook nog een vraag
over de stand van zaken over het
pensioenakkoord. Er is inderdaad
tussen werkgever- en werknemersorganisaties gesproken over een
pensioenakkoord. Deze besprekingen
zijn mislukt. Dat betekent dat er geen
overeenstemming is over vernieuwing
van de pensioenregelingen. Maar
zelfs als de gesprekken wel gelukt waren, dan duurt het ook nog enkele
jaren voordat deze veranderingen
binnen de ABP-regeling toegepast
kunnen worden. Om deze reden
hoeft jouw vriend hier geen rekening
mee te houden.
Kortom: jouw vriend hoeft niet te
wachten met het aanvragen van zijn
pensioen.

Marianne
Wendt
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Hoe bereidt Douane Nederland zich voor op de Brexit?

De schouders eronder
Op 23 juni 2016 werd er in het Verenigd Koninkrijk een referendum gehouden over
het EU-lidmaatschap. Een kleine meerderheid van 51.9 % stemde voor de uittreding
van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dit heeft gevolgen voor zowel het VK als de
andere landen van de EU, waaronder Nederland.

Ook Douane Nederland bereidt zich voor op deze
uittreding die ook wel de Brexit wordt genoemd.

Onrust
Opvallend aan de uitslag van het referendum is dat
voornamelijk de ouderen vóór hebben gestemd. Zij zijn
nog bekend met het ‘oude’ Engeland terwijl de jongeren
zijn opgegroeid in een VK dat onderdeel is van de EU.
De Brexit heeft voor veel onrust gezorgd in het VK.
Het referendum was de verkiezingsbelofte in 2015 van
toenmalig premier David Cameron. Toen bleek dat het
VK voor de uittreding uit de EU had gestemd kon hij
meteen zijn biezen pakken en werd hij even later
opgevolgd door Theresa May. Zij is sterk voorstander van
de Brexit (‘Brexit means Brexit’). Op 28 maart 2017
schreef May een brief aan Donald Tusk, voorzitter van de
Europese Raad, waarmee zij officieel de Brexit activeerde. Een dag erna, zo’n twee jaar na de verkiezingsbelofte
van premier Cameron, was de Brexit een feit.
Peter van

Harde of zachte Brexit?

Diepen

Wat er volgde, waren ingewikkelde gesprekken en
onderhandelingen over een deal tussen het VK en de EU.
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Er werd al gauw gesproken over een harde en een zachte
Brexit. Een harde Brexit betekent dat het VK uit de EU
treedt zonder dat er een deal (waaronder handelsakkoorden) is afgesloten. Een zachte Brexit betekent dat
het VK en de EU tot (handels)akkoorden zijn gekomen en
er een deal is gesloten. Je moet dan denken aan akkoorden die lijken op het akkoord tussen de EU en Canada, de
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).
Dit akkoord uit 2017 betekent het afschaffen van de
heffingen op de handel in goederen en diensten tussen
Canada en de EU en bevat ook maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Afgesproken werd dat
er een deal moet zijn op 29 maart 2019, precies twee jaar
nadat de Brexit een feit werd.
Theresa May heeft het niet gemakkelijk gehad tijdens de
onderhandelingen en kreeg veel kritiek en weerstand in
haar eigen verdeelde land. Onlangs werd er nog een deal
(concept uittredingsovereenkomst) die ze had gesloten
met de EU met grote meerderheid weggestemd in het
Engelse Parlement. En dat terwijl de datum voor een deal
nadert. Maar ondanks al deze tegenstand blijft zij
geloven in een zachte Brexit.

“

Er zullen meer controles op passagiers en
zendingen uit het VK moeten worden 		
uitgevoerd en er zullen douanerechten 		
moeten worden afgedragen.

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor het VK maar
ook voor de andere landen binnen de EU. Zo ook voor
Nederland. Als het vrije verkeer van goederen en
personen wegvalt dan zullen bedrijven op een heel
andere manier met het VK handel moeten drijven. Er
zullen meer controles op passagiers en zendingen uit en
naar het VK moeten worden uitgevoerd en er zullen
douanerechten moeten worden afgedragen. En in dit
proces komt Douane Nederland om de hoek kijken. De
Brexit heeft consequenties voor de capaciteit, huisvesting
en organisatie van Douane Nederland. Ik spreek hierover
met Hans Klunder, programmadirecteur Brexit.

Voorbereidingen
Het kantoorgebouw van Hans Klunder is gevestigd aan
de Laan op Zuid, in Rotterdam-Zuid, vlak naast het
gebouw van het Douane Landelijk Tactisch Centrum
(DLTC), waar ik voor het vorige nummer van de Bondig
moest zijn. In het oranjeachtige kantoorgebouw dat
goed zichtbaar is vanaf de Erasmusbrug, zetelt het
managementteam van Douane. Het kantoor van Hans
ligt op de dertiende verdieping en het ritje in de lift
verschaft mij en de fotograaf van Bondig een prachtig
uitzicht over Rotterdam-Zuid dat steeds verder reikt
naarmate de lift hoger komt.

“

Je hoopt op het beste maar je bereidt je 		
voor op het slechtste.

Hans zit aan een grote, mooie, houten, ovale tafel in zijn
kantoor samen met Loes Hansen, lid van het programmateam Brexit met communicatie en dienstverlening in haar
portefeuille. De tijd die we hebben is strak gepland. Als
programmadirecteur heeft Hans het erg druk en er is al
een volgende afspraak gepland direct na dit interview.
Hans kwam in 2014 bij de Douane terecht. Hij is plaatsvervangend directeur geweest van Schiphol, regiodirecteur van Roosendaal, kwartiermaker in Breda en sinds
vorig jaar programmadirecteur Brexit. Hij is zijn carrière
begonnen bij het Ministerie van Defensie en was daarna
lang betrokken op het Ministerie dat nu Justitie &
Veiligheid heet bij de uitvoering van het migratiebeleid.
Voor zijn komst bij de Douane was hij werkzaam bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van
private sector ontwikkeling wereldwijd. Als programmadirecteur Brexit heeft hij een team van elf mensen om
zich heen die in totaal gezamenlijk zo’n zeshonderd
activiteiten omtrent de Brexit monitoren, bijsturen en
waar nodig de organisatie faciliteren in de voorbereidingen op de Brexit.
‘De voorbereidingen van de Douane voor de Brexit zijn
begin 2018 in Nederland begonnen’, begint Hans te
vertellen. Op dat moment waren de gesprekken tussen
het VK van Theresa May en de EU in volle gang. Maar
hoe bereid je je als Douane Nederland voor op zo’n
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enorme operatie? ‘Je hoopt op het beste maar je bereidt je
voor op het slechtste’, legt Hans uit. En het slechtste scenario
is dat er geen deal wordt gesloten tussen het VK en de EU en
er een harde No-deal Brexit volgt. Uit berekeningen bleek
dat er voor een harde Brexit 928 extra douaniers en voor een
zachte Brexit 750 nieuwe douaniers nodig zijn. En die
moeten naast werving en selectie allemaal worden opgeleid.
Een pittige opgave.

Huisvesting
‘De Brexit heeft niet echt een bepaald gevoel of sentiment
los gemaakt bij de Douane’, vertelt Hans verder. De Douane
is een uitvoeringsorganisatie en voert de veranderingen die
de Brexit met zich meebrengt gewoon uit, zonder er te veel
van te vinden. Er komt een derde land bij met natuurlijk een
enorme volumegroei aan goederen, maar de werkzaamheden zijn ons dagelijks werk. ‘Het is een kwestie van de
schouders eronder zetten en alles goed plannen’, vervolgt
Hans.
Door de Brexit zal, zoals gezegd, het volume van het aantal
goederen en passagiers dat naar Nederland komt gaan
stijgen. Er wordt een stijging van rond de 25% verwacht van
het aantal goederen dat Nederland binnenkomt. Op
vliegveld Schiphol bijvoorbeeld zullen zo’n tien miljoen extra
vertrekkende en aankomende passagiers komen. Dit heeft
consequenties voor de huisvesting van de Douane. Op dit
moment zijn er zo’n twintig locaties in Nederland waar
huisvestingsprojecten zijn gestart. Dit kunnen veranderingen
in de huisvesting zijn maar ook uitbreidingen. In IJmuiden en
Vlaardingen komen er zelfs twee kantoren bij.
‘Organisatorisch zal er op landelijk niveau niet veel veranderen voor de Douane na de Brexit’, legt Hans verder uit. Op
regionaal niveau kunnen er wel veranderingen zichtbaar
worden. Te denken valt aan compleet nieuwe teams die
regionaal worden aangestuurd en in drie regio’s komt er
zelfs een ferryproces bij.
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Binnen de Douane wordt er veel aandacht besteed aan
het opleiden van al de nieuwe douaniers in het kader
van de Brexit. Zo’n twee derde van de nieuwe douaniers
zal komen te werken bij Fysiek Toezicht en de overige
voornamelijk bij processen als aangiftebehandeling en
klantmanagement. De veranderingen zorgden ervoor
dat er werd stilgestaan bij het opleidingsprogramma. De
Douane is wat opleidingen betreft erg goed georganiseerd. Zo is er de Belastingacademie die veel lesmateriaal
maakt, lessen verzorgt en zijn er veel docenten vanuit de
Douane die jarenlange praktijkervaring hebben. Een
basisopleiding Douanier duurt op dit moment negen tot
twaalf maanden. Een douanier (in spé) wordt dan
uitgebreid opgeleid in alle douanetaken en de bijbehorende wetgeving. Voor specifieke taken in bijvoorbeeld
de Rotterdamse havens of op luchthaven Schiphol is dit
misschien niet direct nodig. Daarom werd er gewerkt
aan een vernieuwde ‘eigentijdse’ taakgerichte opleiding.
‘Met die taakgerichte opleidingen zijn we nog aan het
experimenteren in zogenaamde proeftuinen’, legt Hans
uit. Er wordt nieuw lesmateriaal voor ontwikkeld en er
worden nieuwe docenten voor aangetrokken. Verwacht
wordt dat op 29 maart ruim driehonderd van de ruim
vijfhonderd nieuw ingestroomde douaniers zijn opgeleid
en inzetbaar zijn. Eind 2019 zullen alle 928 extra
medewerkers geworven en ingestroomd zijn.

Ferry’s
Een aantal van de nieuwe douaniers zal worden ingezet
bij de ferry’s die vanuit Rotterdam naar Engeland varen.
Omdat na de Brexit het vrije verkeer van personen en
goederen komt te vervallen, zal het reizen met de ferry’s
voor passagiers drastisch veranderen. Omdat het VK nu
geen onderdeel is van Schengen controleert de Koninklijke Marechaussee nu al de paspoorten, maar na de
Brexit loop je de kans dat je bagage gecontroleerd wordt
en misschien zelfs je hele auto. Daarnaast komt alle
vracht onder douanetoezicht te staan en dit kan tot een
verstoring in de logistieke keten leiden. Het is daarom
een uitdaging voor de Douane om alle formaliteiten en
processen daar zo goed mogelijk te organiseren.
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“

Opleidingen

Op dit moment geeft twee derde van
het aantal bedrijven aan goed te zijn
voorbereid op de Brexit.

Bedrijfsleven
Ook voor het bedrijfsleven in Nederland, waar de
Douane nauw mee samenwerkt, gaat er veel veranderen na de Brexit. Voor de goederen uit het VK zullen nu
douanerechten moeten worden afgedragen en de
goederen kunnen gecontroleerd worden. Dat brengt
heel wat extra administratie en organisatie met zich
mee. ‘Het bedrijfsleven zal zichzelf zo goed mogelijk
moeten voorbereiden op de Brexit’, legt Hans uit. Maar
ze worden wel vanuit de Douane ondersteund. In 2018
werd een flink aantal roadshows georganiseerd in
samenwerking met ondernemingsorganisatie VNO/
NCW en MKB-Nederland en er is net een intensieve
voorlichtingscampagne gestart.
Ook zijn er twee sites opgezet. Via de platforms
Brexitloket.nl en hulpbijBrexit.nl kun je als ondernemer
achterhalen wat het effect is van de Brexit op je bedrijf.
Op dit moment geeft twee derde van het aantal
bedrijven aan goed te zijn voorbereid op de Brexit. Het
zijn met name kleine bedrijven die afwachtend zijn in
de voorbereiding op de gevolgen van de Brexit. Hans
geeft aan dat er deze week ook nog eens zo’n 72.000
bedrijven een brief van de Douane ontvangen waarin
het belang van een goede voorbereiding wordt
benadrukt.
Nu de voorbereidingen voor de Brexit in volle gang zijn
en de datum van de harde of zachte Brexit begint te
naderen is het de vraag of de Douane inmiddels goed is
voorbereid. ‘Onlangs stelde CDA-kaderlid Pieter
Omtzigt mij deze vraag en mijn antwoord hierop is dat
de Douane zo goed als mogelijk voorbereid is op een
No-deal Brexit’, besluit Hans.
Het is inmiddels tijd voor Hans om naar een volgende
afspraak te gaan. Hij pakt al zijn benodigde papieren
en stopt die in zijn aktetas. We nemen afscheid en gaan
met een gerust hart weer terug naar huis. De Brexit is
wat betreft Douane Nederland in goede handen.

Peert jes herse nspinse ls

Kansen
In het kleine café waar ik op dat
moment vertoef wordt de rust
ontmanteld door een koude
windvlaag die meekomt met een
dame van stand. Ze heeft de afslag
naar de P.C. Hooftstraat gemist en
hunkert naar koffie. Die krijgt ze van
een uitgebluste ober op leeftijd die
zich een weg baant naar de geraniums die thuis op de vensterbank al
vol verwachting op hem staan te
wachten en waar hij graag achter wil
gaan zitten. Aan een grote leestafel
zit een man met een pet die alle
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ellende uit de krant haalt omdat er in
zijn omgeving niks te beleven valt.
Een nutteloze bezigheid, maar hij
heeft niets anders te doen. Als de
dame zich tegenover hem settelt,
kijkt hij op en ze glimlacht vriendelijk. De pet vindt haar aardig en
zichtbaar gecharmeerd schudt hij de
misère van zich af met de opmerking
’het jaar tweeduizendnegentien is
net begonnen’. Blijkbaar had de
inhoud van de krant hem die
ingeving bezorgd, want groot nieuws
was dat niet. De vrouw was niet

ongenegen en zag onmiskenbaar
brood in een conversatie met de
lezer. Ze antwoordde gevat: ‘Haha, u
bent de grondlegger der jaartallen.’
De aangewezen stichter der tijden
barstte los in een bulderend gelach
dat de muren deed schudden. De
ober keek onthutst en was, net als ik,
ongewild getuige van een moment
waar de eerste steen wordt gelegd
op een fundament waar eeuwenlang
huwelijken worden gemetseld en
waaruit kinderen worden geboren.
De inventaris, belegen en oubollig,
kreeg een beetje glans. Het vuur was
ontstoken doch zijn arsenaal aan
goede openingszinnen beperkt. Met
die achterstand deed hij schuchter
een poging: ‘Weet je, het is een rare
wereld, de Russen maken weer
raketten, de aarde warmt in versneld
tempo op, de Engelsen willen uit de
EU, de Amerikanen maken ruzie en
alles wordt duurder. Wees welkom in
het nieuwe jaar.’ De citaten uit de
krant ventileerde hij met een warme,
heldere stem. Een overblijfsel uit de
tijd dat hij zanger en liedjesschrijver
wilde worden. Maar de toonladder
bleek te hoog, en de treden te smal
en een lift was er niet. Dan is het
moeilijk klimmen. De deftige juffer,
ontwetend van dat alles, ontving
gastvrij het armoedige betoog der
werelddelen en in haar ogen las hij
de taal die zei: ’Hè, wat een ellende.
Kan ik daar wat aan doen?’ Maar hij
weet het antwoord ook niet. Cupido,
wars van het vuurwerkverbod, vuurt
onverminderd liefdespijlen af en de
ellende op de continenten wordt
verbannen naar een plek waar
vertrouwen en eenheid ooit zal
ontstaan maar nu nog ver weg lijkt.
De man en de dame wachten daar
niet langer op en onder het toeziend
oog van de ober verlaten zij hand in
hand het café. Het nieuwe jaar
begint goed, maar de geraniums
staan nog droog en moeten nog
even geduld hebben. Dit jaar koopt
de ober een gieter.

Peertje

Een gelukkig en gezond 2019
gewenst.
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Een (kersverse) ouder?
Dan wordt 2019 een mooi jaar
en 2020 zelfs nog beter.
Ken je die reclame nog: ‘Eén, twee, drie, het zijn er drie, hè, papa?’
Een blije mama, een springende kleuter die op haar vingertjes tot drie telt en een
verbijsterde vader.
Maar ja, hoe zit het dan helemaal met het zorgverlof met
zo’n kersvers bijdehandje of zelfs bijdehandjes op komst?

Karig overheidsbeleid
Waren het vroeger vooral de Scandinavische landen met
een ruimhartig overheidsbeleid wat betreft het ‘kindverlof’, sinds enkele jaren sluiten ook andere Europese
landen zich hierbij aan. En wij in Nederland? In 2017
meldden we je al dat er weinig reden was voor een
jubelstemming omdat Nederlandse moeders en partners
onderaan veel Europese rankinglijstjes bungelen.

Maar… in 2019 start de verandering!
Niet alleen op overheidsgebied verandert er veel. De
vakbonden hebben ook de rijkswerkgever de reflectiespiegel voorgehouden. Krijg je in 2019 een baby? Dan
geniet je veel voordeel. En in 2020 volgt er zelfs nog
meer.

Wat worden in 2019 de voordelen voor
jou als kersverse of al wat ‘oudere’ ouder?

Foto: Chris Regtop
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Om je warm te maken starten we met langer
partnerverlof, of eigenlijk geboorteverlof.
Verwacht jij of je partner een baby? Dan krijg jij in
2019 als partner van de moeder je volledige
werkweek 100% doorbetaald. Dus werk je normaal
gesproken 4 dagen van 8 uur dan krijg je nu 32 uur
partnerverlof. Je kan het geboorteverlof meteen
opnemen, maar dat kan ook in de eerste 4 weken
na de bevalling.

Let op: Bevalt je partner? Dan mag je ook maximaal
2 dagen doorbetaald verlof aanvragen voor de
bevalling en de aangifte van de geboorte bij de
burgerlijke stand.

2
3
4

Natuurlijk, langer geboorteverlof is leuk, maar nog
niet alles. Ook in dit jaar gaat het langere adoptieof pleegzorgverlof van start.
Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis
neemt, wordt jouw verlof in 2019 verlengd van 4
naar 6 weken. En ja, weer volledig doorbetaald
verlof.
Bovendien doet de Belastingdienst (kabinetsbeleid)
dit jaar mee: kinderopvangtoeslag, kindgebonden
budget en kinderbijslag.
De kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 voor alle
ouders.
Ook komen meer gezinnen in aanmerking voor het
kindgebonden budget. Het maximale inkomen
hiervoor gaat van € 58.500 naar ongeveer € 75.000.
En de meeste gezinnen die al recht hebben op het
kindgebonden budget krijgen meer.
De kinderbijslag gaat ook omhoog, voor kinderen
tot 6 jaar met ruim € 60 per jaar, voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar met ongeveer € 80 en voor
kinderen tot 18 jaar met ongeveer € 100.
Was dat het? Nee. Ook jouw werkgever doet mee.
Wel pas vanaf 1 juli, met een verhoogd doorbetaald ouderschapsverlof.
Zo heb je een wettelijk recht op ouderschapsverlof
tot je kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Dit recht
op onbetaald ouderschapsverlof bedraagt 26 keer
je arbeidsweek. Jouw werkgever betaalde volgens
de oude ouderschapsverlofregeling 55% van de
bezoldiging gedurende 13 weken. Dat wordt 60%
per 1 juli 2019. Let op: om in aanmerking te komen
voor het doorbetaalde ouderschapsverlof moet je
wel minstens 1 jaar in dienst zijn bij het Rijk.

Een minpuntje.
Deze verhoging geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Heb je al ouderschapsverlof opgenomen en
loopt dit ook na 30 juni 2019 nog door, dan blijft
de doorbetaling helaas volgens de oude regeling
continueren.
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Let op: Wettelijk heb je recht op 26 weken
onbetaald ouderschapsverlof. Ook als je dus nog
geen jaar in dienstverband bij het Rijk werkt. In
jouw cao staat dat jouw werkgever in elk geval 13
weken ouderschapsverlof doorbetaalt tegen 60%
uitbetaling als je ten minste 1 jaar in dienst bent.
Bij een voltijdsdienstverband gaat het dan om 13 x
36 uur = 468 uur doorbetaald verlof. Je kan dit
gespreid opnemen. Je hebt dan een pot van 468
uur betaald verlof die je kan opnemen op de
momenten dat jij dit wilt. Alles wat boven deze
uren uitgaat is onbetaald verlof tot een totaal van
maximaal 26 weken.

En voor aanstaande partners wordt het in 2020
extra feest met extra geboorteverlof.
Vanaf 1 juli 2020 wordt de partnerregeling
namelijk verder uitgebreid. Hoe? Per 1 juli kunnen
partners die fulltime werken in het eerste half jaar
na de geboorte van de baby in totaal maximaal 6
weken verlof krijgen. Deze 5 extra weken komen er
in 2020 dus bij. Wettelijk is geregeld dat tijdens het
aanvullende geboorteverlof de werknemer een
uitkering krijgt van 70% van het (maximum)
dagloon. Vakbonden gaan nog met de werkgever
onderhandelen. We willen namelijk ook voor deze
5 aanvullende weken volledige doorbetaling
realiseren. Wordt vervolgd.

5

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk toch:
geniet. Geniet van je wereldwondertje, geniet van
de kleine dingen die je overkomen en geniet
daarvan op dezelfde manier als een kind.

Aanvullende info:
Verwacht je een meerling? Dan kan je eerder met
zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken vóór jouw
verwachte bevallingsdatum.
Verwacht je één kind? Dan is dit 6 tot 4 weken vóór
jouw verwachte bevallingsdatum.
Let op: je telt terug vanaf de dag ná de verwachte
bevallingsdatum. De dag dat je bevalt, hoort nog
bij het zwangerschapsverlof.
Hoe lang kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duren?
Je krijgt 10 weken zwangerschapsverlof en
minimaal 10 weken bevallingsverlof als je zwanger
bent van een meerling. Het totale verlof is 20
weken in plaats van 16 weken.
Zwanger van één kind? Dan heb je recht op 6
weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken
bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens
16 weken verlof.

Angelique
Kansouh

Meer info? Zie ook de brochure uit 2017 van je
werkgever 'Ik krijg een kind'.
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Als redactie zorgen wij voor de diverse artikelen in de Bondig. Maar, soms weten onze
lezers ons te vinden om ook een stukje bij te dragen. Zo ook de heer Emons. Benieuwd
naar het gezicht van dit VPF-lid stuurden we één van onze fotografen naar hem toe.
Heer Emons, hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ingezonden brief

Heb ik spijt of moet
ik mij schamen?
Dit gevoel overheerst bij mij en ik zal
uitleggen waarom.
In het jaar 1970 ben ik bij de
Belastingdienst in Rotterdam gaan
werken op de administratie van de
inkomstenbelasting, ook wel de
leggerzaal genoemd.
Mijn aanvangssalaris was netto per
maand ƒ 490,49 (€ 223,-) terwijl ik na
mijn schooltijd per week netto
ƒ 260,- (€ 118,-) als vakantiewerker
verdiende in de tuinbouw. Of dit wit,
zwart of grijs was laten we maar in
het midden.
Een periode waarin je nog geacht
werd een stropdas te dragen, er nog
een dame met een koffiekar langs
de bureaus kwam en de koffie en
thee door middel van gekochte
bonnenboekjes kon worden
afgerekend (koffie gele en thee
oranje/rode bonnen). Ook de
salarissen werden nog contant in een
envelopje uitgereikt en er kon nog
gewoon achter het bureau gerookt
worden. Aan het einde van de dag
werd er verzameld bij de deur en op
een seintje van de zaalchef mocht je
naar huis. Tevens moest je kloppen
als je bij een inspecteur iets moest
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brengen en daarna vooral achterwaarts vertrekken.
Ik volgde interne opleidingen en
kreeg ‘promotie’ als commies in de
aanslagregeling en later de controle
IB (inkomstenbelasting) en LB
(loonbelasting). Toen volgde er een
reorganisatie waarbij alle middelen
op een denkbeeldige hoop werden
gegooid (iedereen moest ineens alle
middelen IB/LB/OB/VPB gaan
beheren) en waarbij veel collega's
die in de ‘kleine controle’ (LB en OB)
werkzaam waren, ineens naar
binnen moesten, want de leiding
was van mening dat de klanten hun
belasting toch wel zouden afdragen.
Noot: welk normaal bedrijf haalt
haar personeel dat werkzaam is in
de buitendienst en dat een veelvoud
van hun salaris binnenbracht naar
binnen?
Vervolgens kreeg ik de mogelijkheid
om te solliciteren naar een hogere
functie (controleur). Als aanspreekpunt voor diverse middelproblemen
en door de jarenlange ervaring word
je wellicht overmoedig en ga je jezelf
overschatten. Helaas beschikte ik

niet over voldoende papieren en
derhalve was ik volgens de leiding
niet geschikt om controleur te
worden.
Je schikt je in je lot en gaat weer
verder met je werk. Daar er toch
voldoende belangstelling was voor
deze hogere functie werden er
externen aangenomen en je raadt
het wellicht al: aan mij werd
gevraagd om deze nieuwe collega's
in te werken.
Ook zal het logisch zijn dat ik dit
geweigerd heb, met in het achterhoofd dat het misschien wel een
dienstopdracht zou worden. Helaas
was de toenmalige teamleider hier
toen niet toe bereid.
Toen de kans zich voordeed om na
dertig jaar (na een tip van een
collega die ik via onze bond had
leren kennen) in Amsterdam in de
controle LB mijn werkzame leven te
vervolgen heb ik deze met beide
handen aangegrepen. Ondanks het
onbegrip van Rotterdamse collega's
dat ik in Amsterdam ging werken
met voorheen een fietsafstand van
pakweg elf kilometer en nu een
autorit van ongeveer vijfenzeventig

kilometer kon ik ze geruststellen
door te melden dat ik in een
landelijk team terechtkwam en niet
al te veel in Amsterdam zou zijn.
Dat mijn eerste eigen controle
vanuit Amsterdam om de hoek was
bij het belastingkantoor van
Rotterdam, was mooi meegenomen.
Aldus lekker werkzaam in de
controle LH (LB was inmiddels
loonheffing geworden) bij een
landelijke team en lekker bezig. In
de beginjaren was ik slechts één of
twee keer per maand op kantoor in
Amsterdam, maar naarmate de
jaren vorderden en er telkens weer
andere ideeën kwamen vanuit Den
Haag en leidinggevenden, werden
de controles minder en kwamen
nagenoeg alle accountants, die toch
zijn opgeleid om te controleren,
binnen te zitten. De klanten zouden
immers toch wel aan hun belastingverplichtingen voldoen. Kortom, het
gehele controleapparaat dat door
de jaren heen was opgebouwd, is
thans dus nagenoeg ter ziele.
Hadden administratiekantoren en
belastingadviesbureaus vroeger nog
aparte kamertjes voor controlemedewerkers en veelvuldig een
controleambtenaar over de vloer,
thans is de kans op een controle
vrijwel nihil.
Maar ik dwaal af.
Door het bereiken van de 57-jarige
leeftijd kwam de mogelijkheid om
van een PAS-dag te gaan genieten
en toen er ook gespaard kon
worden voor levensloopverlof om
eventueel eerder te kunnen
stoppen met werken was ik van de
partij en ben gaan sparen.
Op 1 mei 2014, na 43 jaar en 9
maanden, ben ik met inlevering van
telefoon en laptop van een PAS-dag
en vier levensloopdagen gaan
genieten. Daar je toch nog tot de
formatie werd gerekend, werd ik in
het begin ook nog jaarlijks uitgenodigd voor het teamuitje waar ook
telkens de vraag kwam of ik nog
overwoog om weer in actieve dienst
te komen. Het antwoord hierop was
telkens ‘je weet maar nooit hoe je
situatie kan veranderen, maar reken
er maar niet op’.
Dat de aangetrokken vervanger van
mij in een hogere salarisschaal zat
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(hij 11 en ik 9) en daarnaast nog
moest worden bijgeschoold was
wederom een vervelend puntje.
Gelukkig kreeg ik begin 2016 de tip
van een ex-collega uit Rotterdam dat
ik in aanmerking kon komen voor
een uitkering via Switch. Ik was nog
in dienst, had nog geen ontslag
aangevraagd et cetera. Na afwijzing
omdat er al een afscheidsreceptie
was geweest, een PIZ-cursus (pensioen in zicht) was gevolgd en
leidinggevenden verklaarden dat er
al het voornemen was om met
pensioen te gaan en er geen prikkel
meer nodig was, bleek na afwijzing
van het bezwaarschrift dat de
rechter hier gelukkig anders over
dacht. De hulp en rechtsbijstand via
onze bond is van grote klasse.
De slecht tegen zijn verlies kunnende
werkgever ging in hoger beroep,
maar ook daar ving men bod. Door
de perikelen met Switch moest ik op
1 november 2016 mijn ontslag
aanvragen en zoals gebruikelijk werd
dit eervol verkregen.
Je denkt dan zo: ik heb ontslag en
kan nu mijn kast op gaan ruimen,
niet wetende wat mij nog te wachten
stond. In januari 2017 ontving ik
namelijk een salarisstrook met een
negatief salaris van ongeveer
€ 3.600,-. Enige toelichting hierop
ontbrak. Na diverse telefoontjes
bleek ik te veel verlof te hebben
opgenomen in de periode 2014-2016.
Verlof opnemen als je niet meer in
actieve dienst bent, hoe is dat
mogelijk? Een uitdraai uit Tijd Werk
Registratie (TWR) zou dit hebben
aangegeven en door mijn voormalige
teamleider werd dit klakkeloos
goedgekeurd. Even ruggespraak
houden had wel gemogen, zou je
dan verwachten, maar nee, gewoon
goedkeuren.
Ga er maar aanstaan om dit te
weerleggen als je al veel van je
bewaarde spullen hebt weggegooid
en je van mening was dat je bij je
afscheid alles netjes en volgens de
regels had afgewikkeld en achtergelaten.
De door mij opgevraagde uitdraaien
gaven gelukkig aan dat de betreffende leidinggevende niet al te
nauwkeurig was geweest bij het

invullen van mijn TWR waartoe hij
‘veroordeeld’ was door mijn PAS- en
levensloopverlof. Zo was een
verplichte dag vrij na Hemelvaart en
een 2e januari met gesloten dienst
niet goed verwerkt et cetera.
Kortom, ik kon veel weerleggen,
maar niet alles en om er maar van af
te zijn heb ik een geringe terugbetaling gedaan. Wederom een vervelend puntje.
Op 6 december 2018 kwam eindelijk
het verlossende telefoontje van mijn
advocaat dat ook het hoger beroep,
dat met meerdere gelijkgestemden
werd gevoerd, was gewonnen en het
ministerie tot uitbetaling moet
overgaan.
Wat heeft dit allemaal niet gekost?
Van de uitkering ad € 75.000,- komt
zomaar 52% direct terug aan
loonheffing en zijn er dure juristen
bezig geweest om het niet verkregen ‘gelijk’ te halen. Kortom, een
veelvoud van deze uitkering en ook
werkbare tijd die nuttiger besteed
had kunnen worden.
Maar economisch, doelmatig en met
gbv (gezond boeren verstand)
werken is kennelijk niet belangrijk in
het ambtenarenwereldje. De
voorbeelden hiervan zijn door de
jaren heen veelvuldig en kunnen
waarschijnlijk door alle collega's
worden beaamd, want ‘Luisteren
naar de werkvloer? Wat is dat voor
een onzin.’
Al met al bestaat nu het geringe
gevoel dat er enigszins gerechtigheid is geschied.
Maar ik ben er nog steeds niet uit of
ik spijt moet hebben of mij moet
schamen dat ik mijn werkzame leven
in dienst van deze overheid heb
gesteld. Als ik het over zou moeten
doen met de kennis van nu werd ik
beslist geen ambtenaar.
Ondanks vorenstaande geniet ik
thans toch echt wel met volle teugen
van mijn pensioen en kijk ik terug op
een werkzaam leven met heel veel
plezierige en gezellige collega's.
Ik wil allen hierbij alsnog bedanken.
Het ga jullie goed en zorg ervoor dat
de BV Overheid niet failliet gaat,
hoewel dit niet zo snel zal gebeuren.
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Meino van Dijk en z'n velomobiel

Filevrij van Haarlem
naar Utrecht in een
mooie tijd van twee
uur en een kwartier
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Als de overheid serieus werk zou maken van het terugdringen van het autogebruik, dan zou zij
haar personeel financieel óók moeten stimuleren om een velomobiel aan te schaffen. Onze
collega Meino van Dijk ziet de velomobielbevorderende maatregelen van onze werkgever
liever vandaag dan morgen ingaan. Hij is namelijk fervent velomobielrijder en is er helemaal
klaar voor.

Even voorstellen
Meino is 48 jaar oud en woont samen met zijn vrouw en
twee kinderen al jaren naar alle tevredenheid in de
Noord-Hollandse hoofdstad Haarlem. Sinds 1 februari 2018
is hij werkzaam als raakvlakmanager bij de Belastingdienst,
Data Fundamentals & Analytics (DF&A) Productie en
Beheer in Utrecht. Daarvoor heeft hij gewerkt als specialist
contactcenter bij de ING in Amsterdam.

Het is zeker wel even wennen, zo’n overstap van de
supercommercieel ingestelde ING naar de op de
non-profitleest geschoeide Belastingdienst?
Meino: ‘Ik geef direct toe dat de overgang van het
bedrijfsleven naar een overheidsorganisatie de nodige
verwondermomenten met zich meebrengt. Zo heb ik
bijvoorbeeld moeten wennen aan de ambtelijke besliscultuur. Het duurt in de regel “allemaal wat langer” totdat
besluiten genomen worden. Gezien de grote maatschappelijke belangen en politieke en juridische krachtenvelden,
snap ik dat allemaal wel. Maar, deze voor mij nieuwe
manier van werken zit nog niet in mijn DNA, zal ik maar
zeggen. Toch weet ik zeker dat het allemaal goed gaat
komen.
Begrijp me overigens niet verkeerd; elke organisatie kent
qua werk z’n voor- en nadelen. De ING kende als groot
bedrijf ook een behoorlijke interne bureaucratie, maar de
besluitvorming ging over het algemeen veel directer én
sneller. Dat was helaas ook het geval bij mijn ontslag. De
ene dag werk je nog met volle inzet en naar ieders
tevredenheid aan innovatie in het ING-contactcenter. De
dag erna krijg je te horen dat je samen met 3.200 collega’s
vanwege een reorganisatie moet vertrekken. Daar sta je
dan. Alles wat je hebt opgebouwd valt pardoes uit je
handen. Ik kan je zeggen: dat doet pijn!’

Waarom pas jij - commerciële man - zo goed bij de
Belastingdienst?
‘Grappig, deze vraag. Tijdens de sollicatieprocedure bij de
Belastingdienst werd mij deze vraag namelijk ook voorgelegd. In mijn functie bij de ING was ik niet zozeer de
“commerciële man”, maar de verbindende factor tussen
diverse afdelingen en processen. In dat werk kon ik
uitblinken. Het paste echt bij mij. Ik kreeg voor mijn inzet
en betrokkenheid veel waardering van mijn collega’s én,
indirect, ook van onze klanten. Dat voelde heel goed.
Genoemde kwaliteiten heb ik meegenomen naar mijn
huidige werk bij de Belastingdienst. Ik ben nu als het ware
de tolk tussen de datamensen van DF&A en de makers van
softwareproducten bij de IV-organisatie. Ik zorg ervoor dat
processen beter gaan lopen, met als uiteindelijk doel dat
de mensen op de werkvloer hun werk beter én sneller
kunnen uitvoeren.
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Ik zie een probleem, vertaal dat naar de juiste processen en
zet de zaak daarna in beweging. Dáár zit mijn kracht. Mijn
bijdrage levert winst op voor zowel de (medewerkers van
de) Belastingdienst als zijn klanten. Overigens, tijdens het
selectiegesprek heeft mijn leidinggevende mijn kwaliteiten, refererend aan mijn woonplaats, gevisualiseerd door
te verwijzen naar de ‘wereldberoemde‘ Haarlemmer olie.
Daarmee gaf hij ook kort en krachtig aan wat er van mij
verwacht zou gaan worden. Zorgen dat het werk gedaan
wordt en processen steeds beter lopen.’

Fiets je nog steeds naar je werk, nadat je bent
overgestapt van de ING naar de Belastingdienst?
‘Toen ik bij de ING werkte, fietste ik in mijn velomobiel met
een kruissnelheid van 38 kilometer per uur bijna elke dag
32,5 kilometer vanuit mijn woonplaats Haarlem naar
Amsterdam én weer terug. Dat was allemaal heel goed te
doen. De reisafstand Haarlem - Utrecht (kantoor De
Knoop) bedraagt daarentegen 60 kilometer per enkele
reis, bijna net zo veel als een retourtje Bijlmer. Zo’n afstand
fiets je niet zomaar elke dag. Maar tóch stap ik met enige
regelmaat in mijn velomobiel om de persoonlijke uitdaging
aan te gaan. Het is een fijne fietstocht waar ik, elke keer
weer, écht van geniet. Bijkomend voordeel is dat ik mijn
hoofd leegfiets en een geweldige lichamelijke conditie
opbouw. De reistijd is helaas te lang. Daarom fiets ik
doorgaans de ene dag naar kantoor en de andere dag naar

Frank
Verweij
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het om een afstand van 17,5 kilometer. De eerste paar keer
“stierf” ik op de heen- en terugweg bij het dorpje Halfweg
(dat inderdaad halverwege de rit Haarlem-Amsterdam
ligt). Na een paar weken begon mijn conditie al wat beter
te worden. Een paar maanden later besloot ik de rit naar
de Bijlmer te wagen op een klassieke ‘rechtop’-fiets met 21
versnellingen en zo’n “voorover-lig-steun” op het fietsstuur. Dat ging uiteindelijk prima voor wat betreft
uithoudingsvermogen. Oh, ja, een nadeel van de gewone
fiets was wel duidelijk: zadel- en gewrichtspijntjes staken
zo nu en dan de kop op. Maar ik zag daarnaast twee
uitdagingen: het duurde behoorlijk lang én met een
OV-kaart van het werk zag ik al aankomen dat ik in de
herfst en winter tóch weer het OV zou nemen.
Toen dacht ik weer aan een velomobiel. Ik heb de tijd
genomen om me te verdiepen in ligfietsen en velomobielen en ben er veel over gaan lezen. Ook heb ik internetfora
geraadpleegd én een mij onbekende collega van de ING
bevraagd die een velomobiel gebruikte. Uiteindelijk koos
ik voor een relatief goedkope instapoptie en heb via
Marktplaats deze tweedehands Flevobike Alleweder
gekocht. Duizend euro armer en een ritje met de auto door
Nederland met een velomobiel op het dak later stond hij
voor de deur. Mijn eerste ritten naar de Bijlmer maakte ik
in januari. Expres, want ik ging er vanuit dat, als ik in de
winter regelmatig woon-werkverkeer zou fietsen, ik dat
vervolgens het hele jaar door vol zou houden. En dat
klopte.

huis. Als ik de velomobiel niet gebruik, dan neem ik de
trein. Zo blijft het fietsen leuk en kan ik ook nog
voldoende tijd aan mijn gezin besteden.’

Velomobiel: hoe is zo’n toch wel enigszins bijzondere fiets bij jou in beeld gekomen?
‘Ik wist al heel lang dat velomobielen bestonden, maar
was ze een beetje vergeten. Totdat ik op een avond in de
motregen, ik woonde toen nog in Amsterdam, een
prachtige, gesloten raket op wielen in het straatlantaarnlicht voorbij zag glijden. Toen nam ik me voor ooit zelf in
een velomobiel te fietsen. Later ontdekte ik dat de
velomobiel die ik toen zag een zogenaamde Walle
Alleweder (WAW) van fietser.be is. Dat is de eerste
velomobiel die standaard een afneembare kap heeft,
waardoor je een gesloten cockpit krijgt. Op die manier
fiets je nog aerodynamischer én comfortabeler bij kou en
flinke neerslag. Na mijn verhuizing naar Haarlem bewoog
ik veel en veel minder. Met het OV naar het werk, zitten
aan je bureau en met het OV weer terug naar huis. Twee
jonge kinderen erbij en plotseling zit je voornamelijk stil.
Mijn conditie holde achteruit. Daar wilde ik wat aan gaan
doen, maar ik houd niet van hardlopen en ’s avonds
fitnessen in de sportschool zag ik ook niet zitten. Toen
bedacht ik me dat ik in Amsterdam zo’n beetje alles op de
fiets deed. Met name als de reis een doel had: naar
vrienden, de supermarkt, mijn werk. Ik besloot naar mijn
werk te gaan fietsen.
Toentertijd werkte ik niet alleen op een kantoor in de
Bijlmer, maar ook vlakbij Sloterdijk. Naar Sloterdijk ging
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Mijn velomobiel is een klassieker van meer dan twintig jaar
oud, een van de eerste modellen waar er veel van zijn
verkocht. In vergelijking met modernere exemplaren heeft
hij veel onderhoud nodig, is hij zwaarder én langzamer.
Maar je merkt aan alles welke potentie velomobielen
hebben. Bij moderne velomobielen zoals de WAW, Daniel

Fenn (DF), Orca en Quattrovelo merk je dat alle
voordelen nog veel verder zijn doorontwikkeld:
aerodynamische vorm, toegepaste materialen,
aandrijving, snelheid, remmen, wegligging, zitpositie,
bagageruimte, het benodigde onderhoud en de
overkapping.’

Is er dan echt niets aan te merken op de velomobiel?
‘Nou, de relatief hoge aanschafprijs kan een sta-in-deweg zijn bij de aankoopbeslissing. Alhoewel, in
verhouding tot wat je er aan materiaal en kwaliteit
voor terugkrijgt en wat je in prijs af moet schrijven als
je ‘m tweedehands verkoopt, valt dat reuze mee. Vind
ik, althans. Daar komt bij dat het “hebben” van een
velomobiel heel goedkoop is. Geen wegenbelasting,
verzekering, parkeervergunning of sportschoolabonnement nodig én lage onderhoudskosten. Daarnaast kan
je via de ANWB ook nog volledige wegenwachtfaciliteiten inkopen met “pechhulp fiets”. Als er dan ooit iets
groots stukgaat, terwijl je nog zestig kilometer van huis
bent, zetten ze je zo nodig thuis of bij een dealer af.
Het rijden in een velomobiel doet me overigens denken
aan mijn jeugd: het voelt alsof ik in een skelter zit. Ik
zie het zo: waar ik als kleuter van droomde, heb ik nu
verwezenlijkt, maar dan sneller en comfortabeler.’

Vertel eens iets meer over de aanschaf en het
gebruik van de velomobiel
‘Op het internet is veel informatie te vinden over de
velomobiel. Nederlandse ligfietsers delen bijvoorbeeld
via ligfiets.net het laatste nieuws over evenementen en
rij-ervaringen. Ook lees je op deze website dat het
wereldsnelheidsrecord van de velomobiel, helaas niet
meer in Nederlandse handen, op 144,18 kilometer per
uur staat, terwijl je vanaf 25 kilometer per uur hoofdzakelijk luchtweerstand aan het wegtrappen bent.
Een nieuwe velomobiel koop je al vanaf 2.800 euro. Je
krijgt dan een bouwpakket van een eenvoudig
instapmodel. Je kunt echter ook 11.000 euro uitgeven
aan een zeer luxe uitgevoerd exemplaar met volledig
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elektrische trapondersteuning. De echte koopjesjagers
scoren vanaf 2.000 euro een in prima staat verkerend
tweedehands model op bijvoorbeeld Marktplaats.nl.
Goedkoper kan ook, maar dan moet je wel eens wat
achterstallig onderhoud of reparaties voor lief nemen.
Velomobielproducenten hebben veelal hun eigen
website. De een richt zich op snelheid, zoals
intercitybike.nl met de DF. De ander, velomobiel.nl, op
productie-aantallen (de Quattrovelo en Quest). Wéér een
ander op luxe afwerking en gemak (flevobike.nl) of
prijsconcurrentie met de Alleweder A4 bij alligt.nl.
Als je interesse hebt in een ligfiets of een velomobiel, ga
dan eerst eens een proefrit maken en vraag een gebruiker
naar zijn ervaringen. Bepaal ook vooraf met welk doel je
die aan wilt schaffen, aan welke eisen jouw “fiets” moet
voldoen en uiteraard welk budget je in gedachten hebt.
Mocht je je auto ervoor laten staan en krijg je een
kilometervergoeding voor je woon-werkverkeer, dan fiets
je je velomobiel er makkelijk uit. Laat je verrassen, zou ik
zeggen!’

Hoe zou onze werkgever de velomobiel maximaal
financieel moeten stimuleren?
‘Ik adviseer onze werkgever om te kiezen voor maatwerk.
Via IKAP zou het mogelijk moeten zijn om de aanschafprijs van een velomobiel om te zetten in een uitkering van
brutosalaris, het is immers een rijwiel. Daarnaast moet de
declaratiemogelijkheid voor het woon-werkverkeer in
P-Direkt uitgebreid worden. Zo zou het handig zijn als je
de Shuttelkaart op de werkelijk gefietste dagdelen
(tijdelijk) kunt blokkeren in ruil voor een onbelaste
fietsvergoeding van 19 cent per gereden kilometer. En
ook erg belangrijk: zorg ervoor dat de faciliteiten voor
stallen, wassen en omkleden heel erg goed zijn. Dat kan
nog wel eens tegenvallen. Mensen die regelmatig fietsen
zijn overigens niet alleen in betere conditie, ze zijn
minder vaak ziek en blijven met het klimmen der jaren
langer gezond en vitaal. Daarmee verdient een slimme
werkgever in ieder geval een groot deel van de investeringen terug.’
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Paspoort
Leeftijd: 40 jaar
Opleiding: MBO
Loopbaan: In mei 1998 is mijn loopbaan bij de Belastingdienst/Douane begonnen. Ik startte daar als 18-jarige op
het Douane Opleidingsinstituut (DOI) en ging daarna
naar Douanepost Hazeldonk. Inmiddels heb ik de
afgelopen (bijna) 21 jaar verschillende werkzaamheden
verricht: fysiek toezicht, aangiftebehandeling, diverse
werkzaamheden voor klant management, CIO/AUC
(Centrale Invoer Onregelmatigheden/Administratieve
Unit Contentieus) en momenteel ben ik werkzaam bij
aangiftebehandeling Douane Breda.

Burgerlijke staat:

gehuwd en moeder van dochter Milou (13 jaar)

Woonplaats: Tholen

Ook NCF

Angélique de Vos-Nuijten
Wanneer is een werkdag voor jou
geslaagd?
Als ik het gevoel heb dat ik veel werk
heb verzet, is een werkdag voor mij
sowieso geslaagd.
Het afwerken van (vaak niet conforme)
invoeraangiftes kan veel tijd in beslag
nemen. Soms ben je uren met één
aangifte bezig. Aan het einde van de
dag weet ik dan wel dat ik goed
gewerkt heb, maar ik merk dan wel dat
ik ervan baal dat de werkelijke productie in aantallen me toch een beetje
dwars zit.
Welk beroep zou je het liefst willen
uitoefenen?
Waar ik heel gelukkig van word, is
creatief bezig zijn.
Mijn MBO-opleiding is in de richting
zelfstandig beroepsbeoefenaar
bloemschikken/binden.
Ik houd enorm van haken, portrettekenen, fotograferen, bloemschikken,
fimo-klei, sieraden maken, bakken enz.
Dus ja, als ik echt zou moeten kiezen…
dan had ik ergens een mooi pandje
waarin een gezellig winkeltje zou zitten
waar de door mij gemaakte dingen
werden verkocht. En waar ik cursussen
kon geven.
Wat maakte dat je lid werd van de NCF?
Toen ik bij de dienst kwam, werd ik
gelijk benaderd om lid te worden van
de bond.
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Omdat lid zijn van een bond altijd
verstandig is, heb ik me toentertijd
wel verdiept in de verschillende
bonden. De NCF sprak mij het
meest aan, omdat de lijntjes met
de werkvloer erg kort waren. En
dat is niet veranderd sinds 1998.
Welke impact heeft Switch op jouw
werk?
Eigenlijk heeft Switch helemaal
geen invloed op mijn werk. Om
eerlijk te zeggen heb ik me er ook
nooit in verdiept, en speelt het
niet bij de Douane.
Waar moet de NCF zich hard voor
maken volgens jou?
Ik vind de kloof tussen het
management en de medewerkers
in veel gevallen te groot. Het
wisselen van directeuren en
teamleiders gaat naar mijn mening
te snel. Voordat ze goed en wel
geïnstalleerd zijn, gaan ze weer
weg. Veel te kort dus om, naar
mijn mening, een goed beeld van
de realiteit op de werkvloer te
krijgen en daar naar te handelen.
Daarbij komt dat de werkdruk bij
mijn soort werk hoog is door de
achterstanden, systemen niet altijd
naar behoren werken en er echt te
weinig mensen zijn voor ons werk.
Wellicht zou de NCF hier meer in
kunnen betekenen.

Wat zou je weleens over willen doen?
Ondanks dat ik op mijn plek zit bij
deze werkgever, zou ik mijn
middelbare schooltijd wel over
willen doen. Hoewel ik een heel
makkelijke puber was, heb ik toch
de beslissing genomen niet door te
stromen naar de havo. Iets wat ik
makkelijk had gekund, en nu wel
spijt van heb. Dan had ik nu meer
mogelijkheden gehad.
Wat moeten collega’s beslist weten
over het douanewerk in Breda?
Sinds een paar jaar zit het kantoor
aan de Gravinnen van Nassau
Boulevard in Breda. Een mooi
modern nieuw pand waar we met
ons vertrouwde clubje ons werk
doen, maar waar ook steeds meer
nieuwe collega’s binnenstromen met
een frisse en vernieuwende blik.
Ondanks dat het kantoorwerk is,
hangt er nog wel de sfeer tussen de
collega’s van een oude douanepost;
ongedwongen en humoristisch.
Het werk is er divers: van vergunningafgifte, CIO/AUC en Bedrijven
Contact Punt (BCP) tot aangiftebehandeling en nog meer.
Omdat op onze etage in het
gebouw zoveel verschillende
werkgebieden en kundige collega’s
zijn, kan je voor informatie altijd bij
je collega’s terecht.

Uitbetalen Individueel Keuzebudget (IKB)
meest populair onder gemeenteambtenaren.
Hoe zal dat straks zijn bij jou als rijksambtenaar?

'Extra inkomen is veruit het populairste bestedingsdoel van het Individueel Keuzebudget (IKB)
onder gemeenteambtenaren’, zo volgt uit onderzoek van online platform Ambtenarensalaris.nl
onder ruim 1.800 gemeenteambtenaren. Hoe zal dit straks zijn bij jou als rijksambtenaar?
Gemeenteambtenaren zijn ons al voorgegaan. Sinds
1 januari 2017 is daar het Individueel Keuzebudget
ingevoerd. Voor jou als rijksambtenaar gaat het IKB per
1 januari 2020 in.

Welke afspraken zijn er in de cao 2018-2020
gemaakt tussen vakbonden en rijkswerkgever?
1.
2.
3.

Per 1 januari 2020 wordt een IKB ingevoerd.
Het budget bestaat uit geld en tijd.
Het budget kan je gebruiken om:
•
verlofuren te kopen die als vakantie-uren
kunnen worden opgenomen of in een zogenaamde Verlofspaarregeling kunnen worden
gestort;
•
tijd te verkopen, in geld te laten uitbetalen en
te besteden aan IKAP-doelen.

Voor welke doelen kan je het IKB inzetten?
•

extra inkomen. Denk aan de aanschaf van een auto,
aan een vakantiereis of het collegegeld van je
studerende dochter.
•
extra verlof kopen. Dat kan interessant zijn als je
voor langere tijd op vakantie wilt, mantelzorger
wordt of vrijwilligerswerk doet bij de voetbalvereniging.
•
IKAP-doelen zoals vakbondscontributie, bedrijfsfitness of de aanschaf van een fiets. Hierdoor kan je
fiscaal gunstig loon uitruilen tegen bestedingsdoelen.
Mocht aan het einde van het kalenderjaar nog een saldo
overblijven in de IKB-pot, dan wordt het resterende
bedrag in december aan jou uitgekeerd.

Er komt ook een Spaarverlofregeling!
Waarom een IKB?
Maximale keuzevrijheid is het uitgangspunt van het IKB.
Je kunt dus zelf keuzes maken voor de besteding van
jouw opgebouwde budget die passen bij jouw situatie,
levensfase of wensen.

Hoe wordt het IKB opgebouwd?
Onder meer middels:
•
jouw vakantie-uitkering. Je vakantiegeld wordt dus
niet meer in mei uitbetaald.
•
jouw eindejaarsuitkering. Ook hiervoor geldt: je
eindejaarsuitkering wordt dus niet langer meer in
november uitbetaald.
•
jouw bovenwettelijke vakantie-uren (waaronder
leeftijdsdagen)
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Ook dat is in de cao 2018-2020 afgesproken. Je kan dan
bijvoorbeeld verlofuren kopen en in je Spaarverlofregeling storten. Het spaarverlof heeft geen vervaldatum.
Er geldt wel een fiscaal maximum voor het spaarverlofsaldo (1.800 uur bij een 36-urig dienstverband) en je
spaarverlof kan niet worden omgezet in geld. Wanneer
je spaarverlof opbouwt, kan dat alleen in tijd worden
opgenomen. Verder is het spaarverlof in principe vrij
opneembaar.

Is de invulling van het IKB al gereed?
Nog niet. Over de exacte invulling wordt op het moment
van schrijven van dit artikel (januari 2019) druk onderhandeld tussen vakbonden en de rijkswerkgever.
Zodra er duidelijkheid is, ontvangen jullie alle informatie.

Angelique
Kansouh
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Verslag Kadercontactdag
12 december 2018
Op 12 december vond er in het Gelderse Niftrik weer een Kadercontactdag (KCD) plaats voor
kaderleden en aanspreekpunten van de NCF. De thema’s van de dag waren: duurzame
inzetbaarheid en integriteit. In de middag kwamen de werkgroepen Medezeggenschap,
Individuele Belangenbehartiging en Aanspreekpunten bijeen.

De dag werd geopend met enkele
mededelingen door onze voorzitter
Albert van der Smissen.
De data voor de Kadercontactdagen 2019 zijn bekend. Deze worden
gehouden op 25 februari, 14 mei, 1
augustus en 6 november. Hierbij is
geprobeerd rekening te houden
met de andere vakbondgerelateerde dagen, zodat kaderleden zoveel
mogelijk aanwezig kunnen zijn.
Er vindt een wisseling plaats in de
regio-indeling. We gaan van negen
regio’s naar vijf (met twee regiocoördinatoren). Het ledencontact
gaan we verzorgen in 21 rayons.
Er is een Innovatiewerkgroep
ingesteld die inspiratiesessies gaat
organiseren in de rayons waar het
wenselijk is om de medezeggenschapsfunctie beter op de kaart te
zetten. Mathijn Rouhof is de
trekker van deze werkgroep.
MijnNCF.nl biedt de mogelijkheid
voor een kaderlid of aanspreekpunt
om in het rayon een uitnodiging te
versturen aan NCF-leden die binnen
een bepaald dienstonderdeel of
bepaalde vestiging werken. Deze
manier van versturen is AVG-proof
bevonden. Er worden geen
uittreksels van de ledenlijst per
e-mail verzonden.
Na stemming onder de kaderleden
wordt besloten de nieuwjaarsreceptie centraal te organiseren. Deze
heeft inmiddels plaatsgevonden op
11 januari in Stairway to Heaven in
Utrecht.
Er is via een subsidiepot van het
APG (de uitvoerende instantie van
het ABP) een tweedaagse cursus
Pensioencoach beschikbaar voor
leden van AC Rijksvakbonden. Na

Carien
Scholtmeijer
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het volgen van deze cursus kun je als
kaderlid uitleg geven aan collega’s
over de pensioenregelgeving.
Inmiddels zijn er al 98 aanmeldingen
vanuit de bonden. Er zijn drie coaches
vanuit de NCF beschikbaar als back-up
voor complexere vragen.

Themasessie 1: Duurzame
inzetbaarheid
Joep van den Eerenbeemt van TNO
heeft uitleg gegeven over de
TNO-tool voor duurzame inzetbaarheid en de oorzaken die ten grondslag liggen aan verzuim.
Voor wie TNO nog niet kent: TNO
staat voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Joep werkt in
Leiden als psycholoog bij het
TNO-onderzoekscentrum waar
verzuim en duurzame inzetbaarheid
worden onderzocht. Het officiele
rapport ‘De Arbobalans’ komt over
twee maanden uit. Joep licht alvast
een klein tipje van de sluier op. Er
wordt gestart met een video met
uitleg over de tool. Op basis van een
aantal door TNO vastgestelde variabelen over duurzame inzetbaarheid en
verzuim kun je met de tool scores
vergelijken van de door jou opgegeven subgroep met de scores van de
sector. Zo kun je zien hoe de Belastingdienstmedewerkers scoren ten
opzichte van de rest van de sector
openbaar bestuur.
Kaderleden konden vooraf vragen
stellen aan Joep. Een van de vragen
was: hoe ontstaat verzuim? Joep gaf
aan dat er een directe relatie is tussen
de bevlogenheid in het werk en
verzuim. Meer bevlogenheid leidt tot
minder verzuim. Dit is een soort
buffer. De inhoud van het werk is ook
van belang, maar dat ligt niet zo
zwart-wit. Het werk kan uitdagend
zijn en de werkdruk goed, maar
omgekeerd ook.

Ook werd gevraagd naar de relatie
met de leiderschapsstijl. Deze relatie
is nog niet aangetoond. Wel zijn
sociale en functionele steun van de
leidinggevende belangrijke factoren
in relatie tot werkdruk.
Wat mag een werkgever eisen in het
kader van preventie? De werkgever
mag niets eisen, maar preventieve
acties wel stimuleren. Zoals bijvoorbeeld een gezonde kantine of
subsidie geven voor het stoppen met
roken.
Statistisch blijkt een groot deel van
het verzuim in het openbaar bestuur
te wijten aan psychosociale arbeidsbelasting. Werkstress is daarom het
belangrijkste aandachtspunt voor
werkgevers en niet de ongelukken of
griep.
Welke factoren spelen een rol bij het
ontstaan? Autonomie, regelruimte en
steun van de leidinggevende.
Meebeslissen over wanneer het werk
af kan zijn geeft minder stress.
Stress kan op zich best goed zijn. Het
is een levensreddende reactie op een
dreigende situatie: je staat klaar om
te vechten of te vluchten. Het nadeel
is dat mensen, in tegenstelling tot
dieren, lang kunnen blijven zitten met
zaken uit het verleden of angst
kunnen hebben voor de toekomst.
Dan wordt de stress langdurig en
wordt gesproken over ‘strain’. Dit is
gevaarlijk. Juist in stress-situaties is
steun van de collega of leidinggevende die voor je kan prioriteren erg
belangrijk, omdat je dit dan zelf niet
meer kan.
Er wordt door werkgevers steeds
meer gedaan om de buffers te
versterken. Maar, het effect van die
maatregelen is maar van tijdelijke

Boven: Joep van den Eerenbeemt over duurzame inzetbaarheid
youtu.be/riq7p9Fo6zs
Onder: James Helmer over Integriteit
youtu.be/oh7uSpWCL3M

Hoe ga je dan om met meldingen
over leidinggevenden? Je kunt deze
als medewerker het beste eerst
intern melden, bijvoorbeeld bij een
vertrouwenspersoon of bij het
arbospreekuur dat sinds juli bestaat.
Mocht dat allebei niet lukken, kan
het nog bij een ministerie of bij het
Huis van de Klokkenluiders, al is dit
momenteel nog niet zo succesvol. Er
worden nauwelijks klachten
ingediend en dat is misschien wel
begrijpelijk, omdat er sprake is van
een arbeidsverhouding. Melden kan
op lange termijn toch nadelige
gevolgen hebben voor de medewerker.
Er staat in het Protocol Integriteit
Belastingdienst omschreven waar
een integriteitsonderzoek aan moet
voldoen. Het protocol bevat echter
maar een heel summiere omschrijving. James gaf aan dat het maar
zelden voorkomt dat de door de
werkgever aangedragen bewijslast
door de rechter niet wordt geaccepteerd op basis van onrechtmatigheid.

aard. Uiteindelijk draait het om
autonomie en regelruimte van de
medewerker.
Wat is de rol van digitalisering? Als
digitalisering leidt tot saaier werk op
lange termijn kan dit leiden tot meer
verzuim. Het digitaliseren van werk
dat al saai is, is minder problematisch,
mits dat vervolgens leidt tot ander,
uitdagender werk.
Uiteraard kwam de relatie met
leeftijdsregelingen zoals de PAS-regeling ook voorbij. Deze regelingen
leiden volgens TNO-onderzoek wel
tot een betere duurzame inzetbaarheid.

Themasessie 2: Integriteit
James Helmer, ‘huisadvocaat van de
NCF’ van kantoor Dijkgraaf was
hiervoor gastspreker. Ook hier wordt
gestart met een video.
De vraag wat integriteit precies
inhoudt in de praktijk is niet altijd
eenduidig te beantwoorden. James
nam ons daarom mee naar de
tegenhanger van integriteit: plichtsverzuim. Dit staat omschreven in het
ARAR en is ook hetgeen waar de
rechter naar kijkt. Opvallend hierbij is
dat de rechter veel minder (of niet)
kijkt naar het voorbeeldgedrag van
de werkgever; je blijft altijd zelf
verantwoordelijk.

Wat verandert er per 1-1-2020 als
gevolg van de Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)?
De belangrijkste wijziging is dat je
als ambtenaar werknemer wordt
met een ambtenarenpositie. De
normatiek ten aanzien van integriteit verandert niet. Maar procedureel verandert er wel het een en
ander, omdat je vanaf dat moment
naar een civiele rechter moet in
plaats van naar de bestuursrechter
en je minder bezwaar- en beroepsmogelijkheden hebt. Albert van der
Smissen gaf aan dat het idee van de
vakbonden is om een rijksbrede,
onafhankelijke bezwaar- en
adviescommissie op te zetten, zodat
de gang naar de rechter kan worden
geminimaliseerd.

De AVG nader belicht
tijdens SIM-sessie in
belastingkantoor Emmen
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in de plaats
gekomen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De invoering van de
AVG brengt vooral een hoop commotie bij de medewerkers teweeg. Is er
echt zo veel veranderd? Wat is het AVG-beleid van de Belastingdienst?

Tijdens een zogenaamde SIM-sessie
(Samen investeren in MKB) in
belastingkantoor Emmen werden
geïnteresseerde collega’s bijgepraat
door twee AVG-specialisten.
Hieronder lees je een korte impressie
van deze bijeenkomst.

SIM-sessie AVG in belastingkantoor Emmen
Op donderdag 29 november 2018
vond een SIM-sessie over de AVG
plaats in belastingkantoor Emmen.
Deze sessie werd verzorgd door de
Vaktechnisch adviseur Formeel Recht
en de boetespecialist. Het was een
duidelijk en strak verhaal over het
AVG-beleid van de Belastingdienst.
Reacties van menig toehoorder uit
de zaal bleven niet uit. Zo was onder
andere op te tekenen:
•
Wat wordt het weer moeilijk
gemaakt, moet dat nou zo?
•
Betekent dit dat we niet eens
meer een verjaardagslijst
mogen ophangen?
•
Als iemand van je team ziek is
weet je dat niet eens. Hoe kun
je dan een kaartje sturen?
•
Hoe moet dat met het vastleggen in de computersystemen?
Nu staat de naam van de laatste
behandelaar er in. Mag dat ook
niet meer? En hoe zit dat met
gegevens van belastingplichtigen?
•
Zijn we weer eens doorgeslagen?
•
Gaat het echt zo ver?

Petra
Bosma

22

Is uitvoering van de AVG inderdaad zo moeilijk?
Nee, de AVG is niet zo moeilijk toe te
passen. Het is vooral gezond
verstand gebruiken. Deden we dat
niet al? Jazeker, we zijn namelijk al
voorzichtig met het opslaan, delen
en bewaren van de informatie over
medewerkers en belastingplichtigen.

Zijn we doorgeslagen, ingegeven door de angst om fouten te
maken?
We zijn zeker niet doorgeslagen,
want bijvoorbeeld verjaardagslijstjes
mogen gewoon gebruikt worden. En
naar zieke collega’s mag nog steeds
een kaartje gestuurd worden, mits
deze persoon toestemming heeft
gegeven aan de teamleider om informatie te delen over zijn/haar
ziekzijn.

Televisieprogramma Radar
toont AVG-krampachtigheid
overheid
In de uitzending van Radar op 14
januari 2019 werd weer eens pijnlijk
duidelijk hoe krampachtig door
sommige overheidsinstanties wordt
omgegaan met de AVG. Een
autoverkoper verzoekt de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) om de
gegevens van een autohandelaar
(een niet-natuurlijk persoon) te
overleggen. De RDW antwoordt dat
er geen informatie meer verstrekt
wordt over de autohandelaar ‘in het
kader van de privacywetgeving’. De
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

geeft naar aanleiding van dit voorval
in het programma uitleg over het
omgaan met persoonsgegevens.

Wat houdt de AVG eigenlijk
concreet in?
De AVG heeft betrekking op alle
gegevens over natuurlijke personen.
Voor de Belastingdienst betekent dit,
dat deze zorgvuldig moet omgaan
met gegevens van belastingplichtigen én medewerkers. Bij verlies of
diefstal van gegevens is de Belastingdienst verplicht dit te melden bij de
AP.

Persoonsgegevens vastleggen in
computersystemen, mag dat?
Je mag persoonsgebonden informatie die benodigd is voor het uitoefenen van de werkzaamheden in
computersystemen vastleggen.
Sterker nog: dat moet zelfs. Voor het
bewaren van gegevens zijn richtlijnen opgesteld. De gegevens dienen
na verloop van (bepaalde) tijd wel
weer verwijderd te worden. Dit
laatste wordt echter vaak vergeten.

Gaat de AVG echt zo ver?
Het antwoord op de vraag of de AVG
écht zo ver gaat, blijkt niet eenvoudig te geven. Vooral de uitleg over
de AVG en de uitvoering hiervan
lopen namelijk uiteen. In de Procedure Datalekken Belastingdienst AVG
is vastgelegd wat de procedure is bij
onder andere verlies of diefstal van
gegevens. Deze procedure is als PDF
te vinden op intranet.

Colofon
Hoofdredactie
Chris Regtop
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Wist je dat...

Redactie
Frank Verweij
Peter van Diepen
Gerard Pereboom
Bart Lamers
Ad van der Donk

•

de scholingsregeling Blik Vooruit is
verlengd tot 1 oktober 2019?
Al ruim 1.400 collega’s zijn je voorgegaan.
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
waarbij je met een subsidie van maximaal
€ 1.000 zelf een cursus of opleiding kiest voor
een vervolgstap in jouw carrière. Ook kan de
subsidie worden gebruikt voor het behalen
van een ErVaringsCertificaat (EVC-traject).
Doel van de regeling is om jou te stimuleren
na te denken over je loopbaan en om hiermee
een bijdrage te leveren aan duurzame
inzetbaarheid. Let op: de sluitingsdatum
wordt vervroegd wanneer het beschikbare
budget is uitgeput.
Meer info: zie blikvooruit.aofondsrijk.nl
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Eindredactie
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Fotografie
Rob van Polanen
Paul Heijne
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•

ook de loopbaanadviesregeling (een
subsidie van maximaal € 1.500) is
verlengd tot 1 oktober 2019?
Met een bijdrage van € 1.500 kan je zelf op
zoek gaan naar een bij het Career Management Institute (CMI) geregistreerde loopbaandeskundige die je helpt bij het maken van
plannen voor jouw verdere loopbaan. Wat je
met het loopbaanadvies doet, bepaal je zelf.
Anonimiteit is in ieder geval verzekerd.
Voorwaarde is wel dat je langer dan 3 jaar
onafgebroken in dienst bij de rijksoverheid
bent en niet eerder van deze regeling gebruik
hebt gemaakt.

Druk
Quantes
Grafimedia,
Rijswijk
E-mail redactie
Heb je vragen of
opmerkingen over
Bondig?
Mail dan naar
redactie@ncf.nl
Verschijnt
6x per jaar

Waarom doen? Collega’s die hiervan gebruik
hebben gemaakt, geven als belangrijkste
reden aan dat ze ‘iets anders’ willen qua werk.
Met dit loopbaanadvies hopen ze hier meer
zicht op te krijgen. Een andere belangrijke
reden voor aanvraag via het A&O Fonds Rijk is
dat de werkgever en/of collega’s niet hoeven
te worden ingelicht.
Meer info: zie loopbaanadvies.aofondsrijk.nl
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De warmte van
de grootste bond.

Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen?
Kijk dan op www.ncf.nl
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