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Manon Leijten – een portret 
Als we enigszins gespannen de grote 

werkkamer van de Secretaris-Generaal (SG) 

binnenstappen, met een al even grote 

werktafel, maant Manon ons vooral om 

dichterbij te komen zitten.

Themadag Duurzaam & Divers 
Het komt je waarschijnlijk bekend voor. Je bent 

lid van een vakbond waarvan het merendeel 

van de leden bestaat uit voornamelijk heren 

van middelbare leeftijd, terwijl de doelgroep 

veel meer diversiteit vertoont. 

Terrorisme? - Doe niet zo mal! 
De afgelopen jaren komt een fenomeen steeds 

vaker in het nieuws. Extremisten van eigen 

bodem die ons land verlaten en zich voegen bij 

de gelederen van verschillende terroristische 

organisaties.
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Onweer in Belastingland 
Al begin 2015 circuleren in de wandelgangen 

van de diverse belastingkantoren hardnekkige 

geruchten dat de politiek voornemens is om 

duizenden belastingambtenaren op straat te 

zetten.
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Van de voorzitter

Normaal

Toen de bankencrisis toesloeg, nam de belastingbetaler ABN-AMRO over voor een slordige 37 miljard euro.

Dat bedrag werd met groot gemak binnen een paar dagen geregeld. Dat vond ogenschijnlijk iedereen normaal. 

De beurswaarde van ABN-AMRO is inmiddels met 17 miljard euro geslonken. Dit bedrag is evenveel als 8% 

loonsverhoging voor de totale beroepsbevolking in Nederland, inclusief overheidsdienst, zorg, welzijn en onderwijs. 

Dat vindt ogenschijnlijk iedereen normaal. 

Maar onze overheid wil haar rijksambtenaren helemaal geen loonsverhoging toekennen. 

Al meer dan 1.600 dagen onthouden zij ons een normale cao. En dat vind ik dan weer niet normaal.

Wat onze werkgever wel wil laat zich raden:
• meer ontslagvrijheid en zeggenschap voor werkgevers;

• krimpende overheid waardoor “ongewenst personeel” de uitverkoop in gaat;

• ambtenarenstatus wordt aangepast zodat wij minder rechten hebben en zij meer de vrije hand en

• het liefst de PAS afschaffen voor ons en misschien proberen ze dat wel eenzijdig.

Dit is niet normaal. 

Wij zullen en zijn al actie aan het voeren, want:
Wij verdienen een normale beloning. Wij verdienen een normale waardering. Wij verdienen normaal respect.

Wij zijn immers normale mensen met normale gezinnen en doen normaal ons werk.

Krijgen doen we niets van deze abnormale werkgever, dus doe normaal en doe mee aan de acties!

Het is al een poos erg stil. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste 

Kamer. Als de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt dan is 

inwerkingtreding voorzien per 2017.

Wat is het voornaamste bezwaar van de NCF?

Dat het voorstel de arbeidsverhouding en rechtspositie van het 

overgrote deel van de Nederlandse ambtenaren raakt. Het 

voorstel moet daarom eerst voor overleg en instemming worden 

aangeboden aan de bonden. Als een bedrijf in de marktsector 

wezenlijke elementen zoals aanstelling en ontslag zou veranderen 

zonder overleg met vakbonden, dan zou daar terecht commotie 

over ontstaan en wellicht zelfs Kamervragen over worden gesteld. 

En wat nog meer?

Het voorstel schiet zijn doel voorbij. Het initiatiefvoorstel leidt 

maar zeer gedeeltelijk tot een genormaliseerde verhouding en 

niet tot een grotere gelijkwaardigheid en tweezijdigheid. 

Ambtenaren blijven onderwerp van eenzijdig vastgestelde 

bepalingen uit de Ambtenarenwet. Op ambtenaren wordt een 

(eenzijdig vastgesteld) ambtenarenstatuut van kracht. En de Wet 

op de ondernemingsraden (WOR) zal niet onverkort gelden 

vanwege het politieke primaat. Daarbij komt nog dat de politieke 

invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren blijft bestaan.

Bijzondere positie

De rechtspositie van de ambtenaar is in het Ambtenarenrecht 

geregeld (dus niet in het Burgerlijk Wetboek). In plaats van onder 

een cao vallen ambtenaren onder het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement (ARAR). Hoewel er een aantal 

juridische verschillen is tussen de positie van een werknemer en 

een ambtenaar, gaat de feitelijke positie van de ambtenaar steeds 

meer op die van de werknemer lijken.Thans zijn de 

werknemersverzekeringen WIA en de ZW en WW ook op 

ambtenaren van toepassing. Ook andersoortige wetten als de 

WOR, de Arbowet, de Wet Arbeid en Zorg en de Arbeidstijdenwet 

gelden nu voor ambtenaren.

Wetten, regelingen en besluiten 

De overheid stelt de positie van een ambtenaar eenzijdig vast 

(benoeming), te weten de aanstelling, bevorderingen en ontslag. 

Sommige rechtspositionele zaken, zoals het pensioen, treft men 

aan in wetten zoals de Algemene Burgerlijke Pensioenwet 

(ABP-wet). Onderdelen van de rechtspositie die niet bij wet zijn 

vastgelegd moeten volgens artikel 125 van de Ambtenarenwet 

worden opgenomen in reglementen.

Voor het Rijk geldt het Algemeen Rijksambtenarenreglement 

(ARAR).

Normalisatie rechtspositie ambtenaren - Hoe staat het daar nou mee?

Een mens dat werkt verwacht daarvoor beloning. Dat vindt iedereen normaal. 
Een mens dat werkt verwacht waardering. Dat vindt iedereen normaal. 
Een mens dat werkt verwacht daarvoor respect. Dat vindt iedereen normaal.

Albert van 

der SmissenEen warme groet van jullie voorzitter,

  Albert van der Smissen
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Al begin 2015 circuleren in de wandelgangen van de diverse belastingkantoren hardnekkige geruchten dat 

de politiek voornemens is om, in het kader van een op rigoureuze bezuinigingsmotieven geschoeide 

reorganisatie, duizenden belastingambtenaren op straat te zetten. Op het Ministerie van Financiën schijnt al 

jarenlang een metersgrote houtskoolschets aan de muur te hangen, waarop de snode plannen door onze 

opperbazen op visueel ingenieuze wijze inzichtelijk zijn gemaakt. 

Donder en bliksem

Onweer in belastingland

Frank Verweij

Deze schets kan, indien de ‘actuele 

ontwikkelingen’ daartoe nopen, met 

potlood en gum fluks worden 

aangepast. In dit kader wordt bij 

onze koffieautomaten omzichtig 

gefluisterd dat de afdeling 

Communicatie van het MvF de ‘alles 

en iedereen overdonderende 

aanvalsstrategie’ al klaar heeft liggen 

in de bovenste lade van het 

designburo. De baas hoeft maar te 

kikken en het plan gaat ‘in de lucht’.

Donder en bliksem 
De eerste donkerzwarte regenwolk 

dient zich aan. Op 18 mei slaat de 

onrust plotsklaps toe. Een aan 

vakbond NCF gerelateerde collega 

laat via een reactie op het intranet 

weten dat hij geruchten heeft 

gehoord, dat alle M2’ers op 

donderdag 21 mei naar de Jaarbeurs 

in Utrecht moeten komen. Zij krijgen 

daar van de dienstleiding te horen 

dat 5.000 medewerkers op korte 

termijn zullen worden ontslagen. Het 

onweer kondigt zich écht aan als 

diverse Nederlandse nieuwsmedia 

voornoemde geruchten op 19 mei op 

hun website bevestigen, nog vóórdat 

de dienstleiding het personeel 

geïnformeerd heeft. Dit slaat in 

belastingland in als een bom. Wellicht 

wordt het niet toegegeven, maar 

menig collega zal in de nacht van 19 

op 20 mei wat onrustiger geslapen 

hebben. Wat zal het hebben 

gebliksemd in de hoofden van veel 

mensen! 

Overbodig
Hadden we het kunnen zien 

aankomen, of was de lucht al die tijd 

helblauw en scheen de zon volop? 

Jazeker, we hadden de donkere 

wolken op minstens twee momenten 

kunnen zien naderen. Al in de 

Volkskrant van 3 november 2010 

schreef een journalist namelijk: ‘Een 

aanzienlijk deel van die besparing 

moet komen uit gedwongen 

ontslagen, heeft topambtenaar Peter 

Veld aan zijn medewerkers laten 

weten. Als het bedrag volledig uit 

ontslagen moet komen, verliezen 

ongeveer vijfduizend medewerkers 

hun baan. Bij de Belastingdienst 

werken ongeveer 30 duizend mensen. 

Veld hoopt dat vereenvoudiging van 

diverse fiscale regelingen enig 

soelaas kan bieden. Een 

woordvoerder van staatssecretaris 

Frans Weekers van Financiën zegt dat 

de invulling van de bezuinigingsronde 

bij de Belastingdienst nog lang niet 

vaststaat. Ja, er zullen mensen uit 

moeten. Eind dit jaar moet er een 

helder plan liggen.' 

Daarnaast is de tekst van het 

Middellange Termijn Plan (MLTP) 

maar voor één uitleg vatbaar. In 2013 

werd namelijk al gemeld dat 

boventalligheid zou ontstaan ultimo 

2015. Na die periode loopt tevens het 

sociaal plan Van Werk naar Werk 

(VWNW) af en is het de vraag of deze 

regeling na 2015 nog zal worden 

verlengd. De boventalligheid wordt 

gaande de rit nog eens versterkt door 

enerzijds het intensiveren van de 

automatisering en anderzijds het 

achterwege blijven van de vurig 

gewenste fiscale 

wetsvereenvoudigingen. Voorts is 

sprake van een significante 

verschuiving met betrekking tot de 

aard van de te verrichten 

werkzaamheden. Daardoor wordt 

laagopgeleid personeel op korte 

termijn grotendeels overbodig en 

zullen hoogopgeleiden (o.a. data-

analisten, wiskundigen, 

econometristen, forensisch 

onderzoekers, 

socialmediadeskundigen en 

gedragsdeskundigen) in groten 

getale geworven gaan worden. Deze 

trend is al meer dan een jaar in volle 

omvang zichtbaar bij bijvoorbeeld 

het landelijke Expertisecentrum 

Handhaving en Intelligence (EH&I) te 

Utrecht (voorheen: Landelijke 

Toezicht Organisatie).  

Nieuwe cao nog 
(steeds) niet in zicht
Bovenstaande gelezen hebbende, 

wordt nu opeens duidelijk waarom 

minister Blok (Rijksdienst) zo lang 

talmt met het openen van de 

cao-onderhandelingen. Hij heeft zelfs 

De meeste collega’s konden 

wel (glim)lachen om ‘het 

gerucht’, want zo’n vaart zou 

het toch niet lopen? De 

dienstleiding had hun immers 

beloofd, dat ingezet zou 

worden op minder gebouwen 

en dat de mensen (voorlopig) 

ontzien zouden worden. 

Voorts zouden de fiscale 

wetten zo snel mogelijk door 

de politiek vereenvoudigd 

worden. Aldus zouden de 

bezuinigingsdoelstellingen 

makkelijk worden gehaald. 

Daar kunnen we toch op 

vertrouwen? Ja toch? Dát is 

goed en integer 

werkgeverschap! 

Kort samengevat: 

Laagopgeleide, niet meer zo 

jonge, en relatief dure 

administratieve krachten, van 

wie het werk in de naaste 

toekomst verdwijnt, worden 

door de dienstleiding zo snel 

mogelijk ‘ingeruild’ voor 

hooggeschoolde jonge 

arbeiders ten behoeve van 

kwalitatief hoogwaardige 

IT-gestuurde handhaving- en 

toezichtwerkzaamheden.
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het vakbondsultimatum (woensdag 

13 mei/12.00 uur) laten verlopen. Dit 

ultimatum hadden de vakbonden 

ingesteld, omdat het overleg van 

dinsdag 12 mei op niets was 

uitgelopen, vanwege het feit dat de 

bonden vonden dat Blok de 

ambtenaren niet voldoende 

tegemoet kwam in hun eisen. De 

bonden wilden vervolgens alleen 

verder praten als de minister met een 

goed voorstel komt. Anders zouden 

zij protestacties gaan opstarten, 

schreven zij in een brief aan hem. 

De grote onrust is thans op 

Machiavelliaanse wijze gezaaid en 

collega’s zijn nóg banger geworden 

om hun baan te verliezen. Wie durft 

nu nog te gaan protesteren? Collega’s 

laat jullie niet ontmoedigen, het is nu 

of nooit! Op 19 mei organiseerden de 

vakbonden een bijeenkomst in 

Utrecht om verdere acties uit te 

werken. De eerste acties vinden op 26 

mei plaats. Ambtenaren van 

verschillende rijksdiensten in 

Rotterdam leggen dan het werk neer. 

Verder zullen er in mei op diverse 

plekken werkonderbrekingen en 

stiptheidsacties plaatsvinden. In juni 

wordt er bij Douane op Schiphol en in 

de haven van Rotterdam actie 

gevoerd. Ook de ambtenaren van de 

Inspectie SZW, voorheen de 

Arbeidsinspectie, zullen binnenkort 

van zich laten horen. 

 
Tot slot
Wellicht is het een doekje voor het 

bloeden dat Blok, door het ontslag 

van 5000 collega’s, bewust of 

onbewust de financiële ruimte heeft 

gecreëerd om aan alle cao-eisen van 

de vakbonden tegemoet te kunnen 

komen. Hierbij wordt niet enkel 

gedoeld op compensatie vier jaar 

nullijn én loonontwikkeling in centen 

en procenten in verband met inlopen 

van de achterstand die inmiddels is 

opgelopen ten aanzien van andere 

sectoren, maar tevens op enkele 

secundaire arbeidsvoorwaarden, 

zoals behoud van PAS-dagen, 

verlenging van het VWNW-beleid tot 

1 januari 2017, reparatie van opbouw 

en duur van de WW en WGA én 

verbetering van de positie van 

flexwerkers bij het Rijk. 



6

Mijn eerste teamleider zei ooit: 
‘Manon, jij wordt nooit een echte ambtenaar.’



7Uitgave 26 - juni 2015

Als we enigszins gespannen de grote werkkamer van de Secretaris-Generaal (SG) 
binnenstappen, met een al even grote werktafel, maant Manon ons vooral om dichterbij te 
komen zitten. In de informele de sfeer van deze prettige ontvangst, komt er direct een 
geanimeerd gesprek op gang tussen de SG en onze redacteur, die als fiscalist op het gebied 
van woonwagenbewoners werkzaam is. 

Manon Leijten – een portret

Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Financiën.

Aurora 

Guds

Na enige minuten constateer ik ongemakkelijk dat het 

vraaggesprek niet helemaal zo verloopt zoals het hoort, 

want hij praat en zij luistert. Als ik er wat aan wil doen 

en haar aankijk om het gesprek te onderbreken, zie ik 

wat er aan de hand is. Ze wil het verhaal van mijn collega 

horen want ze is oprecht geïnteresseerd. In plaats van 

een slecht lopend interview, tekenen zich daar juist de 

eerste contouren af van onze SG; een toegankelijke 

persoonlijkheid met oog en oor voor de werkvloer! 

U bent onze hoogste ambtenaar, 
maar slechts bij weinigen bekend? 
Wat moeten wij van onze SG weten?
Het is maar de vraag of het zo erg is dat weinig 

ambtenaren mij kennen. Belangrijk is te weten dat de 

minister en de staatssecretaris politiek verantwoordelijk 

zijn en dat ik als hoofd van de organisatie een 

belangrijke schakel vorm tussen de organisatie en de 

bewindslieden. Ik beweeg me tussen de Haagse politieke 

wereld en de werkvloer. In het ingewikkelde 

spanningsveld tussen de werkvloer en de politiek is het 

belangrijk dat beide partijen zich goed bediend voelen. 

Daarvoor is het nodig dat ik een goed gevoel heb van 

wat er leeft binnen de organisatie, waar men tegenaan 

loopt en waar problemen zijn. Ik zorg dat ik op de 

hoogte blijf door het afleggen van werkbezoeken en 

door gesprekken met het MT van de Belastingdienst. Het 

is denk ik minder belangrijk dat mensen weten wie ik als 

persoon ben, als dat men weet dat ik in mijn rol het 

beste voor heb met de dienst en diens belangen.

U neemt die schakel wel erg letterlijk, en dan 
wijs ik even naar die mooie schakelarmband die 
u omheeft?
Ja, mooi hè? Die armband heb ik pas nieuw als bekroning 

op mijn gelukkige 19-jarig huwelijk.

U bent dus getrouwd. Kunt u iets meer vertellen 
over uw gezinsleven?
Mijn echtgenoot is arts. Internist in een groot ziekenhuis 

en doet echt mensenwerk. We merken dat we in ons 

werk een aantal dingen gemeen hebben. In ons werk is 

het belangrijk om duidelijk en helder te communiceren, 

de juiste begeleiding te bieden en er te zijn voor de 

mensen die iets van ons verwachten. Naast ons werk 

hebben we ook de zorg voor onze drie kinderen van 

twaalf, vijftien en zestien jaar. Dat is best druk, maar dat 

doen we echt samen.

Over een druk gezinsleven gesproken, bij de 
Douane zijn in het kader van duurzame 
inzetbaarheid en verzuimbeleid workshops 
ontwikkeld om medewerkers te begeleiden bij 
het bewaken van de balans tussen werk en privé. 
Hoe houdt u die balans?
De juiste manier om de balans te bewaren zal per persoon 

verschillen. Voor mij persoonlijk spelen daarbij meerdere 

factoren een rol. Zo scheelt het enorm dat ik dichtbij mijn 

werk woon. Ik stap op mijn fiets en in zeven minuten ben 

ik op het ministerie. Het woon-werkverkeer is daarmee 

een te verwaarlozen tijdsverlies. Voorts doen mijn man en 

ik zoals gezegd, alle gezinszaken samen. Daarnaast zijn wij 

als gezin enorm bevoorrecht met de inzet van mijn 

schoonmoeder. Zij is onze steun en toeverlaat bij de 

opvang van onze kinderen, die als warme sociale bron 

altijd één dag per week voor ons klaar staat. Wij zijn 

allemaal dol op haar. Onze oudste zoon neemt zelfs zijn 

vrienden en vriendinnen mee als hij bij haar op bezoek 

gaat. Een omgeving die je ondersteunt in de dingen die je 

doet geeft rust en maakt dat je veel werk kunt verzetten. 

Tevreden en echt gelukkig ben ik als ik gezamenlijk met 

mijn gezin kan eten en we de dingen van alledag kunnen 

bespreken. Daar ligt een belangrijke prioriteit. Omdat ik 

vaak naar netwerkbijeenkomsten en vergaderingen moet 

op ongeregelde werktijden, moet ik daarin keuzes maken. 

Het is lastig om daarin de juiste balans te vinden. 

Wat was het beste advies dat u ooit kreeg, en 
van wie kwam dat?
Dat advies kwam van mijn moeder. Toen ik mijn eerste 

kindje kreeg, was ik totaal overweldigd door de liefde 

voor mijn kind. Ik was helemaal verknocht en ik week 

geen moment van zijn zijde. Je begrijpt dat toen het 

zwangerschapsverlof afgelopen was, ik niet blij was. Dat is 

eerlijk gezegd nogal zwak uitgedrukt. Ik was een moeder 

die met huilogen op het werk verscheen, omdat ik het zo 

verschrikkelijk vond om niet bij mijn kind te zijn. Dat kan 

overdreven overkomen en ik ben er ook om uitgelachen, 

maar zo was het. Ik heb toen serieus overwogen te 

stoppen met werken en thuis te blijven bij de kinderen. 

Toen ik dit met mijn moeder besprak, gaf zij mij het 

waardevolle advies niets overhaast te beslissen. Ze 

adviseerde mij om het drie maanden vol te houden en 

gewoon te blijven werken. Die raad heeft voor mij heel 

goed gewerkt. Het gaat er denk ik om niet altijd direct op 

je eerste impuls af te gaan, maar dingen een kans te 

geven en te ervaren. 
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Ik zie dat u eigenlijk alleen voor de overheid 
heeft gewerkt? Kunt u daar iets over zeggen?
Veel van mijn studiegenoten kozen voor het 

bedrijfsleven. Ik niet. Ik heb altijd passie gehad voor de 

publieke zaak. Wilde iets doen dat relevant is en 

bijdraagt aan een betere wereld. Dat kan goed bij de 

overheid. Ik was blijkbaar niet het type 'topambtenaar' 

want tijdens mijn eerste baan hier bij het Ministerie van 

Financiën in 1991, zei mijn teamleider: ‘Manon, jij wordt 

nooit een echte ambtenaar!’ Ik was nogal direct, 

spontaan en helemaal niet bezig met hiërarchische 

verhoudingen. Desondanks heb ik me hier altijd thuis 

gevoeld, omdat ik altijd mezelf kon zijn. 

U heeft het al ver geschopt. 
Waar zou u over vijf jaar willen staan?
Over vijf jaar zou ik graag hier nog willen zijn. Een 

Secretaris-Generaal mag zeven jaar die post bekleden, 

dus daar opteer ik voor. Ik ervaar dat ik werk in een 

stimulerende omgeving waar vele kansen geboden 

worden, waar deskundige en loyale mensen werken die 

echt hart voor de zaak hebben. Zo was ik een keer op 

werkbezoek bij de Douane en kreeg ik uitleg over de 

honden, die getraind zijn om geld op te sporen. Wat een 

expertise en innovatie heb ik daar gezien. Dan doel ik 

niet alleen op die honden natuurlijk, maar ook op de 

middelen en systemen die gebruikt worden door 

bekwame en enthousiaste mensen. Ik ben daar echt van 

onder de indruk. Ik vind het gewoon een voorrecht hier 

te werken en leiding te geven aan deze mensen.

Vrijdag 13 maart hebben de gezamenlijke bonden 
een petitie aangeboden aan Staatssecretaris 
Wiebes, waarin ze Minister Blok oproepen om een 
goede cao af te sluiten waaruit respect blijkt voor 
ambtenaren en waarbij tevens de 0,8% vrijval uit 
het pensioenakkoord wordt uitgekeerd. 
 

Welke rol heeft u hierin?
Ik neem deel aan het georganiseerd overleg van de 

vakbonden en ik praat hierover met jullie Chief Human 

Resource Officer, Jolanda Denis. Ik denk dat het belangrijk 

is dat de staatssecretaris de petitie heeft aangenomen en 

dat we weer met elkaar om tafel gaan zitten. Weer terug 

aan die cao-tafel kunnen we het pakket in zijn geheel 

bespreken. Niet alleen over onderwerpen als rechtspositie 

en arbeidsvoorwaarden, maar bijvoorbeeld ook over de 

modernisering van die arbeidsvoorwaarden. Dat is 

onontkoombaar in een tijd waarin kort durende 

arbeidsrelaties meer aan de orde zijn. De context is dan 

ook dat onder andere door digitalisering een ander soort 

werk ontstaat. Het is de vraag in hoeverre het de tijd is 

dingen collectief te regelen. Misschien moet er meer 

ruimte komen voor maatwerk. Deze zaken kunnen 

allemaal onderwerpen van gesprek zijn.

Graag haak ik aan bij die veranderende 
maatschappelijke context. De NCF ziet dat 
daardoor een verschuiving in belangen-
behartiging optreedt. Wat vindt u van het 
initiatief van de NCF om haar doelgroep, 
grotendeels medewerkers van de 
Belastingdienst, te betrekken bij de ontwikkeling 
naar een toekomstbestendige bond? 
Ik zie de rol van de vakbeweging wel veranderen, maar 

dat betekent niet dat die minder belangrijk wordt. Ik denk 

dat het goed is dat de vakbeweging met een tegengeluid 

aan de onderhandelingstafel blijft zitten en ook zij zal 

zich moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen. Het gaat 

erom na te denken over welke manier van 

belangenbehartiging past in deze tijd. Bij vernieuwing 

horen ook nieuwe samenwerkingsvormen. Bezien vanuit 

dat oogpunt lijkt het mij alleen maar goed dat de 

vakbond medewerkers van de belastingdienst actief 

betrekt en zoekt naar samenwerking.
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Een paar weken later slaat bij Kees 

het noodlot toe. Tijdens het 

verplaatsen van een zware 

computermonitor komt zijn arm 

klem te zitten tussen een bureau. De 

dokter constateert dat Kees 

spierschade heeft en twijfelt of deze 

schade zal herstellen. 

Schadevergoeding
Kees besluit zijn werkgever om 

schadevergoeding te vragen. Hij 

beroept zich daarbij op het feit dat 

hij recht heeft op vergoeding van de 

schade die hij lijdt in de uitoefening 

van zijn werkzaamheden, tenzij de 

werkgever kan aantonen dat alles in 

het werk is gesteld om te voorkomen 

dat Kees tijdens de uitoefening van 

zijn werk schade lijdt of dat de schade 

in belangrijke mate het gevolg is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van 

Kees. Tussen de uitoefening van de 

werkzaamheden en de schade moet 

dus causaal verband bestaan en het is 

aan Kees om feiten en 

omstandigheden aan te dragen 

waaruit blijkt dat sprake is van een 

voldoende mate van 

waarschijnlijkheid.

Eigen schuld
De werkgever van Kees wijst het 

verzoek af en ook in de procedure bij 

de rechtbank en de Centrale Raad 

van Beroep blijft deze afwijzing in 

stand. Kees heeft namelijk niet 

gemeld, dat hij al snel na de aanvang 

van zijn bureauwerk last kreeg van 

een muisarm. Ook is er niemand 

getuige geweest van het voorval 

waarbij zijn arm bekneld is geraakt. 

Uit de rapportage van de door de 

werkgever ingeschakelde arts blijkt 

bovendien niet dat de schade aan de 

armspieren voortvloeit uit de 

uitoefening van zijn werkzaamheden 

of het ongeval met de monitor. Kees 

is namelijk een fanatiek tennisser en 

was in de maanden voorafgaand aan 

het ongeval meer gaan tennissen ter 

voorbereiding op een tennistoernooi. 

De arts kan daarom niet uitsluiten 

dat de armklachten van Kees zijn 

veroorzaakt door de toegenomen 

tennisactiviteiten van Kees. De arts 

die Kees had ingeschakeld was niet in 

staat om dit standpunt voldoende 

onderbouwd te weerleggen. Ook kon 

de werkgever aantonen dat er 

voldoende maatregelen waren 

getroffen om overbelasting door het 

gebruik van een computermuis te 

voorkomen. Zo wees een speciaal 

computerprogramma Kees op het feit 

dat hij regelmatig pauze moest 

houden tijdens het werk en was zijn 

werkplek afgesteld op de specifieke 

eisen van Kees. Het ongeval, waarbij 

de arm van Kees bekneld raakte, was 

volgens de rechter een gevalletje 

‘eigen schuld’. De opdracht van de 

leidinggevende was om niet zelf met 

monitoren te sjouwen, maar hiervoor 

de daarvoor aangewezen dienst te 

bellen. De rechter oordeelde dat de 

Kees werkt sinds jaar en dag als controlerend ambtenaar bij de Douane. Sinds twee maanden 
moet hij noodgedwongen bureauwerk doen. Al snel heeft hij het gevoel dat het bedienen 
van de computermuis zijn rechterarm overbelast.

werkgever aan haar zorgplicht had 

voldaan en Kees kreeg zijn schade 

niet vergoed.

Op tijd
Uit de zaak van Kees blijkt dat het 

belangrijk is om klachten, waarvan je 

denkt dat die het gevolg zijn van het 

werk wat je doet of de 

omstandigheden waaronder je je 

werkzaamheden uitoefent, op tijd te 

melden bij je leidinggevende. Ga ook 

naar een dokter en vraag deze vast te 

leggen dat de oorzaak van je 

klachten (zeer waarschijnlijk) het 

gevolg zijn van je werkzaamheden 

en/of de omstandigheden waaronder 

je deze moet uitvoeren. Daarmee 

voorkom je dat je net als Kees met 

lege handen komt te staan. Zit jij in 

een soortgelijke situatie? Neem dan 

contact op met de NCF voor advies of 

bijstand.

Ga naar de dokter en doe tijdig een melding!

Heb je schade? 

Jacqueline 

Choufoer-van 

der Wel
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Het werd een onderwerp van gesprek met een aantal 

bestuursleden van de NCF en leidde uiteindelijk tot de 

Themadag Duurzaam& Divers. Met een 

toekomstbestendige vakbond voor ogen werd als 

uitgangspunt van de themadag gekozen voor 

‘samenwerking door kennismaking’, want samenwerking 

begint met kennismaken. Uitnodigingen werden verstuurd 

naar zowel leden als niet-leden, met als doel om kennis te 

maken met verschillende mensen binnen en buiten de 

organisatie én met hun belangen. Een mooie opzet, maar 

hoe verliep de praktijk? 

Inclusiviteit
Voorzitter Albert van der Smissen vertolkt de rol van 

dagvoorzitter en opent de themadag op de 

ongedwongen manier die inspirerend leiderschap 

kenmerkt. Ongeflankeerd door ieder vertoon van rang 

en stand, maatpak of andere futiliteiten laat hij het 

spreekgestoelte voor mooi staan en gaat hij in 

spijkerbroek en T-shirt op een tafel voor de groep zitten 

en vertelt vanuit een persoonlijke drijfveer. Zo zet hij het 

thema inclusiviteit neer en deelt hij zijn visie met ons: 

‘Inclusiviteit is geen doel dat buiten jezelf ligt. Inclusief 

ben je of ben je niet en het begint bij jezelf.’

En zo klim ik naar boven…
Daarna neem ik het stokje, of beter gezegd het tafeltje 

van Albert over en doe ik mijn verhaal over de manier 

waarop de themadag tot stand is gekomen. Toen ik bij de 

NCF kwam viel het me al snel op, dat ik als dame met een 

donker koppie er toch wel uitsprong tussen al die grijze 

heren. Toen ik later hierover sprak met een collega van 

de Belastingdienst die werkte aan inclusiviteitsbeleid, 

werd ik erop gewezen dat er wat dat betreft ook 

behoorlijk wat winst te halen viel bij de bond.

Het advies dat ik toen kreeg over doelgroepenbeleid en 

voordeel halen uit verscheidenheid, zorgde ervoor dat ik 

de koppeling kon leggen met de wervingsacties van de 

NCF. Vervolgens raakte ik hierover in gesprek met allerlei 

mensen en kwam een bestuurslid van de NCF op het idee 

er een themadag van te maken. Koers zetten naar de 

toekomst vanuit inzicht in het verleden. Daarmee was de 

Het komt je waarschijnlijk bekend voor. Je bent lid van een vakbond waarvan het merendeel 
van de leden bestaat uit voornamelijk heren van middelbare leeftijd, terwijl de doelgroep 
veel meer diversiteit vertoont. Het beeld van een vakbond die bij het werven van nieuwe 
leden moet bouwen aan een duurzame toekomst door het nastreven van verjonging, 
diversiteit en inclusie, bleef mij als een gouden formule voor ogen staan.

Themadag Duurzaam & Divers

Samenwerking door kennismaking

Aurora 

Guds
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themadag weer een stukje verder ingevuld en op die 

manier kwamen we steeds een stukje verder.

Als je dus kijkt naar de manier waarop de themadag tot 

stand is gekomen, dan zie je dat het niet bij één persoon 

vandaan komt, maar dat het een ‘bouwwerk’ is waaraan 

meerdere mensen een steentje bijdragen. Misschien is er 

een iemand die het eerste bouwsteentje legt, maar het 

bouwwerk wordt alleen maar hoger en steviger omdat 

anderen er hun steentje bijleggen. Dat raakt nu precies 

de kern van wat we op de themadag willen uitdragen en 

waar we naar op zoek zijn: ‘alleen via een gezamenlijk 

bouwproces, waarbij een verscheidenheid aan bijdragen 

samenkomen, kun je torens bouwen die de tijd 

doorstaan.’ Eigenlijk hetzelfde proces hoe een vakbond 

als organisator van collectiviteit en solidariteit zover is 

gekomen en hoe ze ook weer verder wil bouwen.

We moeten de bereidheid en de openheid hebben om

te kijken naar de bouwsteentjes waarmee een ieder van 

ons in zijn handen staat om bij te dragen waar dat 

mogelijk is.

De bond van klerken
Om ons een beeld te vormen waar we vandaan komen bij 

de NCF en om daar mogelijk voor de toekomst lering uit 

te trekken, staat Rosanne van Tilburg (studente van de 

school van journalistiek) op het programma. Ze geeft een 

presentatie die ons mee terugneemt naar 24 november 

1889 toen de NCF werd opgericht. Voor die bewuste 

vergadering werden 80 mensen uitgenodigd terwijl er 

slechts 25 kwamen opdagen. De vakbondscontributie 

bedroeg een kwartje, tegenover een jaarsalaris van een 

luttele 450 gulden. Ook toen werd gestreden voor betere 

salarissen, pensioenregelingen en verbetering van 

rechtspositie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de 

eerste vrouwen aangenomen, omdat er een groot 

gebrek was aan mannen. Opvallend is dat door de hele 

geschiedenis heen, in tijden van onzekerheid en 

verandering, het ledenaantal een stijgende lijn 

vertoonde. Ook toen waren de jongeren onder de leden 

ondervertegenwoordigd en vond de oudere generatie de 

jongere generatie maar laks. Geringe betrokkenheid van 

jongeren bij vakbonden is dus van alle tijden. Een 

conclusie die we uit het verleden lijken te kunnen trekken 

is dat het enthousiasme voor de vakbond opleeft, waar 

ze belangen behartigt voor (financiële) zekerheid en 

stabiliteit van de leden. 

Verbonden in verscheidenheid
Waar staan we nu? Anne-Marie Oostermeijer, 

programmamanager Inclusiviteit en Participatie bij de 

Belastingdienst, kijkt in haar presentatie ‘Verbonden in 

verscheidenheid’ naar ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en de maatschappij en trekt parallellen 

naar de samenstelling van het personeelsbestand bij de 

Belastingdienst. Waar in de jaren tachtig bijvoorbeeld 

sprake was van een daling van het aantal oudere 

werknemers om jongeren de kans te geven op de 

arbeidsmarkt, is dat nu juist andersom. Nu wordt er 

steeds langer doorgewerkt en is er dus sprake van een 

hogere arbeidsparticipatie. De Belastingdienst is een 

voorbeeld van een naar verhouding oudere organisatie 

met een gemiddelde leeftijd van boven de 50 jaar. In de 

maatschappij zie je nog meer dan vroeger een palet aan 

uiterlijke verscheidenheid in culturen en afkomst. Uit de 

laatste cijfers blijkt dat ook binnen de Belastingdienst de 

(culturele) diversiteit toeneemt. Méér verscheidenheid in 

jong en oud, man en vrouw, westers en niet-westers. Een 

andere ontwikkeling is dat het traditionele rollenpatroon 

van de werkende man en de huisvrouw is doorbroken en 

dat uit zich in een toename van het aantal vrouwen dat 

werkzaam is binnen de Belastingdienst. 

Andere veranderingen zijn de toename van het aantal 

flexibele contracten en meer ZZP-ers op de markt. En tot 

slot is het effect van toenemende automatisering en 

Wat betekent toch die lauwheid, die laksheid van 

de mensen ten opzichte van de vakorganisatie? 

Vooral de jongeren. Zien deze mensen niet wat er 

op het spel staat? Is het de harde strijd die wij 

hebben meegemaakt die zij missen?’

 

(Citaat secretaris Warwik, 1947)



12

robotisering op de werkgelegenheid, een thema dat ook 

bij de Belastingdienst actueel is. Daarmee is 

verscheidenheid een gegeven en de vraag waar we voor 

staan is dan ook: hoe kunnen we al die verscheidenheid 

benutten in onze organisatie? Een interessante vraag 

waarmee Anne-Marie haar verhaal afsluit en ons aan het 

denken zet. 

Interactie
Met deze input als startpunt en natuurlijk onze eigen 

kennis en inzichten, beginnen we aan het interactieve 

middagprogramma. De interactie start met een 

kennismakingssessie waarbij we in koppelverband met 

elkaar in gesprek gaan. De opdracht om met iemand te 

praten waarmee je nog nooit hebt gesproken, zorgt voor 

een verfrissende mix van koppels en zorgt voor 

geanimeerde gesprekken die bij de borrel achteraf 

worden voortgezet. Tijdens het World Café, waarbij in 

kleinere groepen over bepaalde zaken wordt 

gediscussieerd, komen de gemoederen los over wat leden 

en niet-leden bezighoudt en hoe we dat in samenwerking 

kunnen oppakken. De thema’s duurzame inzetbaarheid en 

de samenwerking van oudere met jongere medewerkers 

krijgen de meeste aandacht.

Winst
Het belangrijkste en tevens pijnlijkste signaal komt als de 

laatste groep een terugkoppeling geeft als resultaat van 

ruim anderhalf uur discussiëren met drie verschillende 

groepen. Deze terugkoppeling bevat slechts één eenzame 

doelstelling op een verder groot leeg vel: ‘het tegengaan 

van angst in de organisatie’. Het blijkt dat er deelnemers 

zijn die ondanks het recht daarop, geen vakbondsverlof 

durfden te boeken voor deze themadag omdat ze bang 

zijn er last mee te krijgen op hun werk. Er waren collega’s 

en niet-leden die vriendelijk doch gedecideerd bedankten 

op ons verzoek redactie- of bestuurservaring bij de 

vakbond op te doen. Blijkbaar wekt enige betrokkenheid 

bij de vakbond een negatieve indruk en is het geen pre

op je CV. 

Een signaal dat aan de ene kant wijst op een slecht imago 

van de vakbond en aan de andere kant op een 

angstcultuur binnen de Belastingdienst. We zijn er 

allemaal even stil van, maar het is ook duidelijk dat hier 

we een belangrijk punt te pakken hebben. Ondanks de 

schrik en de teleurstelling die dat teweegbrengt, is het 

ook de winst van de dag. De kop in het zand steken en 

mooipraten heeft nog nooit zoden aan de dijk gezet en 

past niet bij de manier waarop onze vakbond met de 

dingen wil omgaan. We pakken het dus op als een 

belangrijk signaal en weten wat ons te doen staat. We 

liggen al redelijk op koers, want naar elkaar luisteren en 

kennis nemen van elkaars behoeften en zienswijzen zijn 

toch de randvoorwaarden om te bouwen aan een 

duurzame en diverse NCF.

De eerste bouwsteen is gelegd.

Wat vinden we belangrijk in ons werk?

• Jongeren en ouderen: persoonlijke ontwikkeling, opleiding, loopbaanmogelijkheden, werken op basis van  

 talent en mogelijkheden.

• Ouderen: duurzame inzetbaarheid omdat (technologische) vernieuwing zorgt voor disbalans. Snelle   

 veranderingen, vele eisen en langer doorwerken is combinatie van afschaffen van ouderregelingen leidt  

 tot de vraag naar haalbaarheid.

Welke einddoel hebben we daarbij voor ogen?

• Duurzame inzetbaarheid: is van alle leeftijden.

• Duurzame inzetbaarheid: hoe zorgen we ervoor nu en in de toekomst gezond en bevlogen aan het werk  

 te blijven?

• Duurzame inzetbaarheid: goede balans tussen werk en privé, plezier en ontwikkeling in het werk.

Hoe kunnen we elkaar daarin versterken?

• (Hoger opgeleide) jongeren: zelf in staat maatwerkafspraken te maken. Klankborden met elkaar is   

 belangrijk.

• Samen zorgen voor balans in werk en privé: geldpotjes op een hoop gooien en persoonlijke budgeten   

 vormen voor eigen inzet voor bijvoorbeeld mantelzorg en zorgtaken.

• Verantwoordelijkheid voor alle partijen: zowel werkgever, medewerker en vakbond nemen    

 verantwoordelijkheid voor hun rol en zoeken naar mogelijkheden in maatwerk.
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Wat is het verschil tussen 
groepsfuncties en individuele 
functies?
Een individuele functie bestaat uit een 

samenstel van werkzaamheden die 

passen binnen één salarisschaal. Een 

groepsfunctie bestaat uit een 

samenstel van werkzaamheden van 

verschillend niveau die passen binnen 

drie salarisschalen. Aan de 

groepsfuncties is een salarislijn 

gekoppeld die begint op het niveau 

van de lichtste werkzaamheden en 

eindigt bij het niveau van de zwaarste 

werkzaamheden (ervaringsjaren). 

Beide mogelijkheden hebben hun 

voor- en nadelen en bestaan naar 

tevredenheid binnen de 

Belastingdienst. De NCF wil beide 

mogelijkheden behouden.

Waarom wil de NCF groepsfuncties 
behouden?
Als groot bezwaar zien wij het 

wegvallen van salarisgroei en ernstige 

beperking van de mobiliteit. Wij 

vinden het belangrijk dat de 

medewerker bij inschaling in de bij de 

groepsfuncties behorende 

salarisschaal in de praktijk (na 

gebleken geschiktheid) automatisch 

doorgroeit en doorstroomt naar een 

volgende salarisschaal. Bij individuele 

functies zal deze doorgroei er niet 

meer zijn maar kan de medewerker 

pas doorlopen naar hogere 

functieschalen als hij is aangesteld 

voor die functie.

De openstelling van een vacature voor 

een hoger schaalniveau zal daarnaast 

in de praktijk afhankelijk zijn van de 

beschikbaarheid van dat werk op dat 

hogere niveau. De huidige groep 

medewerkers doet nu al de 

werkzaamheden op dat hogere - vaak 

hoogste- schaalniveau. Naar onze 

verwachting zal er voorlopig geen 

werk op het hogere schaalniveau 

beschikbaar komen. Kortom, geen 

doorstroomperspectief en ook nog 

een bezuiniging. 

Dit alles is ten eerste nadelig voor 

nieuwe medewerkers. De NCF 

verwacht dat het instromen van 

nieuwe medewerkers vooral in de 

onderste schalen van de huidige 

groepsfuncties zal zijn. Doorgroeien 

zal niet voor iedereen beschikbaar 

zijn. Ten tweede, ook voor zittende 

medewerkers verwacht de NCF een 

verslechtering. Het solliciteren naar 

een ander werkpakket of werkplek 

wordt door het inleveren van 

‘zekerheid’ over salarisgroei niet 

aantrekkelijk.

Wij missen inhoudelijke 
argumenten
Door vanaf nu functies alleen nog 

maar open te stellen als individuele 

functie, schaft de Belastingdienst de 

groepsfuncties formeel niet af. 

Hierdoor, zo meent de dienstleiding, is 

er ook geen instemming van de 

vakbonden nodig. In de praktijk 

wortden de groepsfuncties natuurlijk 

-op termijn- wel afgeschaft doordat 

geen nieuwe medewerkers meer in 

een groepsfuncties worden 

aangesteld. 

De dienstleiding is bezig met een 

impactanalyse in pilotvorm om te 

onderzoeken  wat de gevolgen zijn als 

alleen nog geworven zou worden in 

de individuele functies. Dit omdat 

groepsfuncties een uitzondering 

vormen in het Functiegebouw Rijk, 

waar de rest van de rijksdienst en de 

Belastingdienst mee werken. 

Daarnaast passen individuele functies 

volgens de dienstleiding beter bij de 

ontwikkelingen in de organisatie en 

het werk. De dienstleiding zegt het 

systeem niet af te schaffen voor de 

mensen die nu in een groepsfunctie 

werken. De NCF vindt dat het werven 

in individuele functies betekent dat 

groepsfuncties op termijn worden 

afgeschaft, terwijl onze achterban 

aangeeft dat groepsfuncties nog 

steeds het beste systeem is voor de 

primaire werkprocessen van de dienst. 

Kortom, wij missen inhoudelijke 

argumenten om het systeem af te 

schaffen.

Hoe verder?
Omdat de discussie al enige tijd loopt, 

is in het GOBD van 30 april jl. 

afgesproken dat bonden en 

dienstleiding samen in een werkgroep 

naar een oplossing gaan zoeken waar 

beide partijen achter staan. Tot die tijd 

worden er geen functies individueel 

opengesteld die nu een groepsfunctie 

zijn. De pilots in de impactanalyse 

worden in die periode ook alleen 

theoretisch (op papier) uitgevoerd. 

Het GOBD bespreekt de resultaten 

van de werkgroep in de 

overlegvergadering van 24 september. 

Dan wordt de uitkomst ook 

bekendgemaakt.

De Belastingdienst kent een onderscheid tussen individuele functies en groepsfuncties. 
Echter de Belastingdienst is van plan om alle vacatures alleen nog maar open te stellen als 
individuele functie.
Feitelijk wordt daarmee de groepsfunctie, en alle voordelen die daar bij horen, afgeschaft.

Gaan groepsfuncties 
verdwijnen?
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De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid) heeft het bedreigingsniveau in maart 2013 

verhoogd van beperkt naar substantieel; het op één na 

hoogste niveau. Volgens de Van Dale betekent dat 

aanzienlijk, belangrijk of wezenlijk. Niet mis te verstane 

termen. Maar wat houdt dat nou werkelijk in? De AIVD 

schat in dat zich in ons land enkele honderden extremisten 

bevinden en enkele duizenden sympathisanten. Deze 

groep groeit gestaag en zij zijn óf bereid om hier óf elders 

aanslagen te plegen, af te reizen naar Syrië om daar te 

vechten, óf ondersteuning te verlenen aan de 

gewelddadige jihad. Organisaties als Al-Nusra Front, 

Islamitische Staat en Al-Qaida hebben met name de 

laatste tijd deze aanhangers opgeroepen om aanslagen op 

eigen bodem te plegen. Dat deze oproepen serieus 

genomen worden, blijkt uit het grote aantal verijdelde 

aanslagen de laatste tijd, inmiddels ook in Nederland wel 

te verstaan. De gevolgen van wanneer het niet lukt om ze 

te stoppen, kennen we allemaal.

De doelen
De hedendaagse trend, met betrekking tot het type 

aanslag, is niet zozeer het verstoren van de openbare orde 

en het maken van zo veel mogelijk burgerslachtoffers om 

een hoger doel te bereiken, zoals de metro- en 

De afgelopen jaren komt een fenomeen steeds vaker in het nieuws. Extremisten van eigen 
bodem die ons land verlaten en zich voegen bij de gelederen van verschillende terroristische 
organisaties. Vanuit deze extremisten, maar zeer zeker ook van de sympathiserende 
achterblijvers, gaat een bepaalde dreiging voor de samenleving uit. Bij het in kaart brengen 
van de dreiging naar onze samenleving, komt ook de Belastingdienst in beeld.

Terrorisme? 

Doe niet zo mal!

Peter

Barendse
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treinaanslagen in Londen en Madrid, maar meer in de vorm 

van gerichtere acties tegen overheidspersoneel, criticasters 

en Joden. Zoals het geval was met de op klaarlichte dag 

onthoofde militair in Woolwich, de slachtpartij bij Charlie 

Hebdo en de Joodse supermarkt, de bijlaanval op Kurt 

Westergaard, de recentelijk verijdelde aanslagen op 

politiebeambten in Verviers, de moordpartij bij het joods 

museum in Brussel, de dubbele aanslag op de bijeenkomst 

over vrijheid van meningsuiting en een synagoge in 

Kopenhagen en natuurlijk onze eigen Theo van Gogh. 

De overheid dat ben jij
De overheid in het bijzonder is een doel, omdat zij een 

direct belang heeft bij de vernietiging van deze 

extremistische groeperingen en vice versa. Zij zijn een 

belichaming van de strijd tegen extremisme en zijn voor 

hen daarom één van de belangrijkste vijanden. Ter 

verduidelijking, de achterliggende gedachten om 

overheden als doel te kiezen, heeft te maken met de 

buitenlandpolitiek die bedreven wordt door de bewuste 

overheid. Spanje had vóór de aanslagen van 11 maart 2004, 

soldaten in Irak. Omdat de aanslagen drie dagen voor de 

landelijke verkiezingen plaatsvonden, zorgde dat voor een 

flinke en plotselinge verandering in het stemgedrag van 

zijn bevolking en kwam een regering aan de macht die niet 

veel later alle troepen uit Irak terugtrok. Wat niet 

verwonderlijk ook de eis van Al-Qaida was.

Missie geslaagd dus. 

Nederland maakt weloverwogen onderdeel uit van een 

recentelijk gevormde coalitie tegen Islamitische Staat. 

Islamitische Staat heeft als reactie daarop gedreigd met 

aanslagen. Er zijn dus enkele honderden extremisten in 

Nederland, sommigen inmiddels met gevechtservaring en 

duizenden die sympathiseren met het extremistische 

gedachtengoed. De overheid is expliciet genoemd als 

doelwit. Eén plus één is twee. Reden genoeg om actie te 

ondernemen zou je denken, als je weet dat je de doelgroep 

bent. Stoppen zullen ze echt niet, want de strijd wordt 

gevoerd vanuit een ideologisch perspectief en dat is nog 

hardnekkiger dan een idealistische zienswijze.

Onze positie in de maatschappij is er dus één die aandacht 

verdient op het gebied van veiligheid. Wij zijn, vanwege 

onze functie, de belichaming van de Nederlandse staat. 

Persoonlijke beschouwingen zijn daaraan volledig 

ondergeschikt. Zo was het ook met Ahmed Merabet, de 

Islamitische politieman die tijdens de aanval op Charlie 

Hebdo op laffe wijze werd doodgeschoten. Hij was 

ambtenaar, ook nog geüniformeerd, dus hij moest dood. 

Hij was Frankrijk en belichaamde daarmee iets ongewensts 

in de ogen van zijn moordenaar.

Zoden aan de dijk?
Opeens kwam er dan de oproep om buiten diensttijd in het 

openbaar geen uniform meer te dragen. Geen verplichting, 

zoals bij de landmacht, maar een advies. En daarna werd 

het stil. In de tussentijd heeft de Marechaussee in veel 

gevallen de taak van terrein- en objectbewaking van de 

politie overgenomen. Het ging daarbij om objecten met 

een hoog risicoprofiel. Maar bij de kantoren van de 

Belastingdienst blijft het stil. Europol waarschuwt: ‘De 

omvang van het probleem, het ondoorzichtige karakter van 

het netwerk en het aantal betrokken mensen maken het 

uitzonderlijk moeilijk, zelfs voor zeer goed functionerende 

contraterreurdiensten als in Frankrijk, om iedere aanslag te 

verijdelen.’ Reden genoeg om niet blind te vertrouwen op 

de AIVD, NCTV en het MIVD. Een aansporing ook, voor elke 

organisatie, om het uiterste te doen om extremisme te 

bestrijden. Het standpunt van onze directeur meneer 

Blokpoel, is echter dat er ‘Géén extra beveiliging komt. 

Want je kunt je nooit hier tegen wapenen’.

Verbijsterend, omdat:

1. De extremistische bedreiging voor ons land een zaak is 

waartegen je je bij uitstek wél kunt bewapenen, waarom 

hebben we anders überhaupt beveiliging? 

2. Alle contraterreurdiensten veelvuldig waarschuwingen 

doen uitgaan en zelfs een substantieel dreigingsniveau 

hebben afgegeven. 

3. De overheid een doel is. 

4. Een dergelijk standpunt het wel erg makkelijk maakt 

voor iedereen met kwade bedoelingen. 

Geen commentaar
Een poging om via officiële kanalen in gesprek te treden 

met de dienstleiding wierp weinig vruchten af. Men wilde 

kort samengevat geen antwoord geven op de vragen, want 

ze werden te suggestief bevonden. Of werd de vinger soms 

op de zere plek gelegd? Is de waarheid, die met zulk een 

gemakzucht wordt weggewoven, te pijnlijk om onder ogen 

te zien? Natuurlijk moet je je niet laten leiden door angst, 

maar het bagatelliseren en negeren van deze dreiging kan 

gevaarlijke gemakzucht blijken. Het nemen van 

verantwoordelijkheid is simpelweg gewenst in deze.

De medewerkers die wel wilden praten, zonder namen te 

noemen dus, schetsten zonder uitzondering het volgende 

beeld: Het is niet bekend of er protocollen zijn, er is geen 

bewapende beveiliging voor de kantoren en er is geen zicht 

op radicalisatie binnen de dienst. De HNW-medewerker 

geniet geen enkele bescherming. Sommige kantoren van 

de Belastingdienst zijn door bezuinigingsmaatregelen 
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noodgedwongen ingetrokken bij 

andere onbeveiligde 

overheidsinstanties. Bij een aanval zal 

de onbewapende beveiliging (als die 

überhaupt aanwezig is) hooguit een 

paar euro munitie kosten, maar verder 

niemand tegenhouden. Kortom, 

mogelijk is hier en daar is nog wel wat 

ruimte voor verbetering. Maar het 

hoeft natuurlijk niet, want je kunt er 

toch niets tegen doen. Misschien 

kunnen we zelfs nog wel bezuinigen 

op beveiliging als het toch zo 

nutteloos is.

En nu?
De Belastingdienst heeft de veiligheid 

van haar medewerkers uiteraard hoog 

in het vaandel staan, maar de reactie 

werkt niet bemoedigend. Het is echter 

nog niet te laat. Om de dienst een 

duwtje in de goede richting te geven, 

heeft de NCTV alvast enkele tools 

voor bedrijven en publieke 

instellingen bedacht om terrorisme in 

de kiem te smoren.

Drie belangrijke daarvan zijn:

1. Het verhogen van security 

awareness binnen uw organisatie.

2. Het verhogen van weerbaarheid 

tegen spionage binnen uw 

organisatie.

3. Het detecteren en aanpakken van 

radicalisering en extremisme binnen 

de organisatie.

Ook valt zeker winst te behalen op het 

gebied van objectbeveiliging.

Succes!
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Vakantie is vrije tijd. Je bepaalt zelf wat er in en met die 

vrije tijd gebeurt. Bij verlof staat niet de ontspanning 

centraal, maar krijg je tijd ter beschikking om aan 

bepaalde verplichtingen te voldoen die niet 

samenhangen met de arbeidsrelatie. Denk aan 

bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof en 

zorgverlof. 

Hoe worden je vakantie-uren
in zijn algemeenheid berekend?
Hiervoor gelden twee belangrijke punten: 

1.  Werktijd. Werk je volledig, dus 36 uur? 

Dan bedraagt de aanspraak op vakantie 165,6 uren

per kalenderjaar.

2.  Leeftijdsafhankelijke verhoging.

Nog even en de zomervakantieperiode breekt weer aan. We spreken vaak van vakantie en 
verlof maar is dat eigenlijk wel hetzelfde? Eigenlijk niet. Vakantie is iets waar iedere 
medewerker recht op heeft. Vakantie is niets anders dan het vrijgesteld zijn van de 
verplichting om te werken.

Vakantie en verlof

Leeftijd   Verhoging
van 45 tot en met 49 jaar  7,2 uren

van 50 tot en met 54 jaar  14,4 uren

van 55 tot en met 59 jaar  21,6 uren

vanaf 60 jaar   28,8 uren

Stuwmeren
Meer dan 250 vakantie-uren? Bij sommige medewerkers 

van de Belastingdienst is dat een feit. De dienstleiding 

stuurt op afbouw. In het ARAR (Algemeen 

Rijksambtenarenreglement) staat dat niet genoten 

vakantie-uren kunnen worden meegenomen naar een 

volgend jaar, maar daarvoor gelden beperkingen. Er geldt 

een maximum aanspraak van over te boeken vakantie-uren. 

Bij een 36-urige werkweek is dit 165,6 uur + leeftijdsuren. 

Hiervan moet vervolgens de ‘verplichte’ jaarlijkse 

vakantieopname van 108 uren afgetrokken worden. Bij een 

kortere werkweek volgt een berekening naar 

evenredigheid. Een voltijds rijksambtenaar die 60 jaar is kan 

dan in ieder geval meenemen: 165,6 uur + 28,8 uur = 194,4 

uur minus 108 uur = 86,4 uur. De andere niet opgenomen 

vakantie-uren komen dan in principe te vervallen.

Wat ben je eigenlijk verplicht om elk jaar op te 
nemen?
Juist om te voorkomen dat er grote verlofstuwmeren 

ontstaan is in de regelgeving bepaald dat een voltijd 

werkende ambtenaar ieder jaar in ieder geval ten minste 

108 uren vakantie moet opnemen. Heb je een kortere 

werkweek, dan is dit aantal uren naar rato minder. Van die 

108 uur moet er minimaal 72 uren vakantie aaneengesloten 

worden opgenomen. Bij een werkweek van 36 uur komt 

dat dus neer op 2 weken aaneengesloten vakantie.

Bepalen wanneer je vakantie opneemt
De medewerker is vrij te bepalen wanneer hij vakantie 

opneemt, maar hij moet zijn voornemen daartoe wel 

ruimschoots van te voren melden. De vrijheid om vakantie 

op te nemen kent wel een grens, de belangen van de dienst 

mogen zich daartegen niet verzetten. 

Maatwerk is mogelijk
In het ARAR staat dat het bevoegd gezag kan toestaan om 

in individuele gevallen af te wijken van hoeveel uren er 

maximaal naar een volgend kalenderjaar overgeboekt 

kunnen worden. Hier ligt dus beleidsvrijheid voor het 

bevoegd gezag. De daarbij rechtstreeks betrokken 

belangen van beide partijen dienen door het 

bestuursorgaan te worden afgewogen. Afwijking is in ieder 

geval aan de orde wanneer een medewerker wegens 

redenen van dienstbelang niet in de gelegenheid is 

geweest zijn vakantie op tijd op te nemen.

In april is tussen de rijkswerkgever en vakbonden een akkoord tot

stand gekomen waarbij per 1 januari 2016 nieuwe vervaltermijnen 

zullen gelden voor vakantiedagen. (Zie de rubriek ‘wist je dat?’)
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Vraag 1
‘Onlangs hoorde ik op het nieuws een item over de 

directeur-generaal van de Belastingdienst. Hij zou in een 

bericht aan zijn personeel hebben meegedeeld dat de 

huidige PAS-regeling  op dit moment 800 fte’s kost en 

daarom niet langer gehandhaafd kan blijven. Ik weet als 

personeelslid van niets. Hoe zit dat?’ 

‘Peter Veld heeft in december in een persoonlijk blog 

geklaagd dat door alle seniorendagen bij de belastingdienst, 

er voor 800 fte aan werk blijft liggen. Die klacht is niet 

terecht.  Het is gewoon een gevolg van afspraken die 

gemaakt zijn over onze arbeidsvoorwaarden. Je hebt ooit 

salaris ingeleverd om ervoor te zorgen dat deze dagen 

betaald konden worden. Juist oudere medewerkers werken 

al vele jaren voor de Belastingdienst. Ze krijgen vaak de wind 

van voren, door de pers, de publieke opinie en de politiek. 

Peter Veld moet deze ervaren krachten koesteren. Door 

kabinetsingrijpen zijn zij gedwongen langer te werken. Juist 

de seniorendagen maken het mogelijk om dit op een 

gezonde manier te kunnen blijven doen.’

Vraag 2
‘Ik heb zojuist de ledenenquête ingevuld. Het moet mij 

van het hart dat ik de antwoorden op jullie vragen 

onvoldoende vind. Het antwoord dat ik wil geven staat er 

steeds niet tussen.’ 

‘‘Het probleem is dat als we alle mogelijke argumenten 

willen noemen, we een erg lange enquête krijgen. Hiermee 

loop je het risico dat leden deze weer niet willen invullen. 

Het is daarom een afweging tussen een beperkt aantal 

vragen en dus ook argumenten waardoor de enquête snel in 

te vullen is, met als nadeel dat deze niet helemaal tegemoet 

komt aan hoe leden hierover denken óf een uitgebreide 

enquête waarbij rekening wordt gehouden met alle 

mogelijke argumenten, met als nadeel dat leden hem 

wellicht niet in gaan vullen omdat dit te veel tijd kost. 

Uiteindelijk is voor de eerste optie gekozen.’

Vraag 3
‘Ik hoor het premier Rutte nog zo zeggen: ‘werken moet 

weer aantrekkelijk worden voor een werknemer.’ Toch 

worden wij geconfronteerd met minister Blok, die op alles 

wil bezuinigen. Hij toont GEEN ENKEL mededogen en 

waardering voor zijn ambtenaren en moet nota bene 

eerst door een rechter op zijn vingers worden getikt om 

datgene aan ons te geven (0,8% uit het pensioenakkoord) 

wat al van ons was. Ik zou dan ook een motie van 

wantrouwen tegen deze minister uitspreken, want ik 

geloof niet dat hij nu wel plotseling water bij de wijn 

gaan doen. Misschien is het inschakelen van de Nationale 

ombudsman een optie, want wij zijn de afgelopen jaren, 

ondanks het brengen van vele offers en NOOIT verzaken, 

behandeld als schorem! Kunnen we met deze minister 

ooit tot een fatsoenlijke cao komen?’

‘Nee, met deze minister lukt het niet om tot een fatsoenlijke 

cao te komen. Onwenselijk politiek beleid kunnen wij als 

NCF niet voorkomen. Wat we als vakbond wel kunnen doen 

is om zoveel mogelijk medewerkers, vakbondsleden en 

medezeggenschapsleden te organiseren rondom één 

standpunt. Zo kunnen we ons collectief opstellen richting de 

politiek én onze werkgever. Het standpunt van één 

onderhandelaar kan makkelijk genegeerd worden, maar het 

standpunt van een groot collectief is veel lastiger te negeren. 

Ik zou daarom graag zien dat de medewerkers van de 

Belastingdienst hun wantrouwen uiten op alle mogelijke 

manieren. Dat kan via de acties, maar dat kan uiteraard ook 

op andere manieren.’

Marianne Wendt onderhandelt namens de leden 

van de NCF met de DG van de Belastingdienst en 

met het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties) over de arbeidsvoor-

waarden van de medewerkers van de Belasting-

dienst. Via Twitter kun je haar dagelijkse 

werkzaamheden volgen: @mariannewendt

Marianne

Wendt

Vraag het Marianne Wendt
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 Wist je dat...
•  in april bonden en werkgever een akkoord 

hebben bereikt over de uitbetaling van de 

pensioenpremievrijval van 0,8%? Dat dit met 

terugwerkende kracht geldt en wel per 1 

januari 2015? Dat de uitbetaling van de 

maanden januari t/m mei gebeurt via een 

eenmalige uitkering met de salarisstrook 

juni en dat vanaf juni de 0,8% standaard in 

je salaris wordt verwerkt?

•  de bonden en werkgever in april afspraken 

hebben gemaakt over de opbouw van 

vakantie bij langdurige ziekte? Dat de 

opbouw van vakantie-uren bij ziekte nu 

gewoon doorloopt? Dat de vakantie die je 

geniet tijdens een periode van ziekte dan 

ten laste komt van je opgebouwde vakantie-

uren? Dat er ook afspraken zijn gemaakt 

over vervaltermijnen van vakantie-uren? 

Voor bovenwettelijke vakantie-uren geldt 

een vervaltermijn van vijf jaar na afloop van 

het kalenderjaar waarin de aanspraak is 

ontstaan. Voor wettelijke vakantie-uren (4x 

je werkweek) geldt een verval termijn van 1 

jaar na afloop van het kalenderjaar waarin 

de aanspraak is ontstaan. Dat de 

ingangsdatum 1 januari 2016 wordt?

•  de tijdelijke compensatieregeling voor 

werknemers die minder dan 35% 

arbeidsongeschikt zijn structureel wordt? In 

2006 is een tijdelijke regeling afgesproken 

om deze medewerkers maximaal vijf jaar 

lang een compensatie van 70% van het 

inkomensverlies te geven. Waarom? Omdat 

deze medewerkers niet in aanmerking 

komen voor een WGA-uitkering. Deze 

tijdelijke regeling gold tot 2010 en is 

sindsdien steeds verlengd. Nu is afgesproken 

om deze ‘tijdelijke regeling’ om te zetten in 

een structurele regeling waarbij 

medewerkers dus vijf jaar lang een 

compensatie kunnen krijgen.

•  er in april is afgesproken om in het Sector 

Overleg Rijk afspraken te maken over het in 

lijn brengen van het ARAR (=Algemeen 

Rijksambtenarenreglement) met de 

wijzigingen vanwege de Wet modernisering 

verlofregelingen?

•  er in april is afgesproken om in het Sector 

Overleg Rijk afspraken te maken over de 

afschaffing van de fiscale 

ouderschapsverlofkorting en de gevolgen 

daarvan voor het rijkspersoneel?

•  per 1 april 2015 de totale beschikbare 

capaciteit voor Invordering 1.986 FTE is, 

waarvan 311 deurwaarders? Dat er geen 

norm is hoeveel dossiers elke invorderaar 

dient af te handelen? Dat de afgelopen 

twee jaar is begonnen met de ontwikkeling 

van informatiegestuurde inning, waarmee 

wordt beoogd dat de medewerker zich kan 

richten op die zaken waarvan uit data-

analyse blijkt dat er verhaalsmogelijkheden 

zijn? Dat er in 2014 het ‘dynamisch 

monitoren’ in de incasso is geïntroduceerd. 

Deze techniek zorgt ervoor dat er in een 

vroegtijdig stadium een koppeling wordt 

gelegd tussen openstaande vorderingen en 

concrete verhaalsmogelijkheden.
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Jouw belang is ons belang.
Wil je weten wat de NCF precies voor jou kan betekenen? 

Kijk dan op www.ncf.nl

De warmte van  
de grootste bond.


