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Den Haag - Staatssecretaris Wiebes heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staan moderne communicatie 
met burgers en bedrijven en intelligent gebruik van data voor beter toezicht centraal. 
Daardoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen. 

De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te zijn op de eisen van de moderne 
samenleving. Met de huidige manier van werken met 150 miljoen brieven per jaar, 15 miljoen 
telefoontjes, 250 duizend bezwaarschriften nemen achterstanden toe en is het onmogelijk de 
handhaving op het gewenste niveau te handhaven of te verbeteren. Daarom moet de dienst 
de werkprocessen radicaal veranderen. Dit dient in 5 tot 7 jaar gerealiseerd te zijn.

Hoofdpunten van de veranderingen zijn:

• Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven
• Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving
• Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en 

effectmeting
• Data&analytics; ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van data-analyse
• ICT op orde, waaronder het vernieuwen van de legacysystemen (de oude systemen waarop 

de primaire processen draaien). 

Waar door de vernieuwing werk vervalt, verliezen mensen niet hun baan. Zij krijgen bestaand, 
zinvol werk aangeboden in het werk- en mobiliteitsbedrijf Switch. Dit is een nieuw op te 
richten organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst. Medewerkers worden daar opgeleid 
en begeleid in het uitvoeren van hun werk. Ook kunnen zij zich oriënteren op mogelijkheden 
voor ander werk.

Switch bestaat naar verwachting 6 tot 8 jaar. Over de oprichting en de invulling van Switch zal 
regulier gesproken worden met de bonden en de medezeggenschap zoals dit altijd gebeurt. 
Met de bonden is afgesproken om hierover op 4 juni verder te spreken. Met de COR spreekt 
Peter Veld aanstaande vrijdag. 

20 mei 2015

Wiebes stuurt brief Investeringsagenda 
naar de Tweede Kamer
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Den Haag - Binnenkort brengt staatssecretaris Wiebes de Investeringsagenda voor de 
Belastingdienst naar buiten. Hierin worden plannen aangekondigd voor een grondige 
verbetering van de Belastingdienst, waarvoor ook een extra investeringsbudget 
beschikbaar komt

Het betreft hier een verdere uitwerking van de Brede Agenda, die nauw aansluit bij de 
onderwerpen waaraan de afgelopen jaren is gewerkt. Binnen deze uitwerking krijgt elke burger 
en ieder bedrijf de behandeling die ze verdienen en zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor 
onze medewerkers.

Ik ben enthousiast over deze plannen, omdat dit een geweldige sprong vooruit is voor de 
Belastingdienst. Ik ben trots om, samen met vele collega’s van onze dienst, daaraan bij te 
hebben kunnen dragen. Het ministerie van Financiën en de politieke leiding ben ik dankbaar 
dat de Belastingdienst deze gelegenheid is geboden.

Het implementeren van deze investeringsagenda betekent een forse opgave voor de dienst in 
de komende jaren. Bij een dergelijke meerjarige inspanning hoort ook een directeur-generaal 
Belastingdienst als boegbeeld. Dat boegbeeld kan ik niet meer zijn, omdat ik het laatste jaar in 
ga van de maximale benoemingstermijn van 7 jaar.

Ik heb daarom onze secretaris-generaal, Manon Leijten, gevraagd een opvolger voor 
benoeming voor te dragen. De datum voor mijn vertrek is daarmee nog niet vastgesteld, dat 
wordt wellicht de komende herfst.

Peter Veld, 18 mei 2015

19 mei 2015

Op weg naar een nieuwe directeur-generaal 
Belastingdienst
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Utrecht - De bonden en de dienstleiding vormen een werkgroep om te verkennen of er 
gezamenlijk oplossingen te vinden zijn voor de verschillende standpunten over individueel 
werven en groepsfuncties. In de tussentijd bevriezen beide partijen hun oude standpunten 
en worden er geen functies individueel opengesteld die nu een groepsfunctie zijn. Dit 
hebben bonden en dienstleiding besloten in het Georganiseerd overleg Belastingdienst 
(GOBD). 

De Belastingdienst kent op dit moment 2 functiesystemen naast elkaar: groepsfuncties en 
individuele functies. De dienstleiding is bezig met een impactanalyse om in pilotvorm te 
onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als alleen nog geworven zou worden in de 
individuele functies. Op deze manier zouden groepsfuncties voor medewerkers die daar nu in 
werken gehandhaafd blijven.

De dienstleiding wil dit omdat het systeem van groepsfuncties een uitzondering is in het 
FunctieGebouwRijk, waar binnen de rest van de rijksdienst en de Belastingdienst mee gewerkt 
wordt. Daarnaast passen individuele functies volgens de dienstleiding beter bij de 
ontwikkelingen in de organisatie en het werk. 

De bonden vinden dat het werven in individuele functies betekent dat groepsfuncties op 
termijn worden afgeschaft, terwijl hun achterbannen aangeven dat groepsfuncties nog steeds 
het beste systeem is voor de primaire werkprocessen van de dienst. Zij missen inhoudelijke 
argumenten om het systeem af te schaffen.

Werkgroep
Omdat de discussie al enige tijd loopt, is nu afgesproken dat bonden en dienstleiding samen in 
een werkgroep gaan verkennen of er een oplossing te bedenken is waar beide partijen achter 
staan. Om open en reëel overleg mogelijk te maken bevriezen beide partijen hun huidige 
standpunten gedurende de periode dat de werkgroep aan de slag is. De dienstleiding heeft 
daarbij toegezegd om in die tijd ook geen functies individueel open te stellen die nu een 
groepsfunctie zijn. De pilots in de impactanalyse worden in deze periode ook alleen 
theoretisch (op papier) uitgevoerd en niet in praktijk onderzocht.

Het GOBD bespreekt de resultaten van de werkgroep in de overlegvergadering van  
24 september. Medewerkers worden over de uitkomsten daarvan geïnformeerd.

11 mei 2015

Dienstleiding en bonden spreken over  
individueel werven en groepsfuncties
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Rotterdam - De Douane heeft op 1 mei na meer dan 30 jaar de stekker getrokken uit het 
aangiftesysteem Sagitta Invoer. Het systeem is opgevolgd door het AanGifteSysteem 
(AGS). 

Om aangifte te doen via AGS zijn bedrijven overgeschakeld op andere software. Met AGS kan 
de Douane beter inspelen op de komst van de Union Customs Code.
Sagitta werd geïntroduceerd in 1983. Van een systeem voor digitale registratie van papieren 
aangiften groeide het snel door naar een toepassing waarmee bedrijven met Electronic Data 
Interchange (EDI) aangifte kon doen.

Sagitta = Systeem voor Automatische Gegevensverwerking met betrekking tot Invoeraangiften 
met Toepassing van Terminals voor het doen van Aangifte.

11 mei 2015

Vaarwel Sagitta, welkom AGS
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Den Haag - Algemeen directeur Belastingen Hans Blokpoel heeft in de Correspondent een 
interview gegeven over het gebruik van gegevens door de Belastingdienst. Hij gaat in op 
wat staatsecretaris Wiebes ‘een kleine revolutie’ noemt, ofwel een het analyseren van de 
grote hoeveelheden persoonsgegevens om het nalevingsgedrag van burgers te verbeteren. 

De Belastingdienst kan niet iedereen persoonlijk kennen. En moet dus tegenwoordig 
gebruikmaken van digitale data om een ‘geïntegreerd beeld’ van het historische gedrag van 
iedere belastingplichtige te krijgen. Blokpoel geeft een voorbeeld van waar dit in de nabije 
toekomst toe kan leiden: “Als je altijd op tijd je aangifte hebt gedaan, dan kan dat betekenen 
dat wij jou op onze site zelf de mogelijkheid zullen geven een betalingsregeling af te sluiten. Bij 
iemand die wij al 2 keer zijn tegengekomen in een crimineel netwerk, doen we dat dus niet.”

“Ik heb geconstateerd dat dit een Chefsache is.” Zo motiveert Blokpoel zijn keuze om naar 
buiten te treden. “Onze maatschappij draait op belastingopbrengsten en op het basale 
vertrouwen dat de dienst netjes handelt. Als er geen maatschappelijk draagvlak is voor de 
instrumenten die wij inzetten, dan hebben wij een ernstig en waarschijnlijk onherstelbaar 
probleem.”

Grenzen?
Blokpoel geeft ook aan wat de grenzen bij die gegevensverzameling en verwerking  zijn: 
proportionaliteit en subsidiariteit- is wat die dienst wil weten proportioneel voor het doel? – 
en subsidiariteit – is het wel het lichtst mogelijke middel? Als de dienst dienstverlening moet 
bieden, fraude bestrijden én een organisatie van dezelfde omvang houden, dan valt volgens 
Blokpoel niet te ontkomen aan nieuwe analysemethoden. Wel vindt hij dat het debat daarover 
intensief gevoerd moet worden.

21 april 2015

Blokpoel geïnterviewd over gegevensgebruik
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Den Haag - Staatssecretaris Wiebes stuurt vandaag de 15e Halfjaarsrapportage naar  
de Tweede Kamer. Hierin informeert hij de Kamer over uitvoeringszaken van de 
Belastingdienst in de periode juli tot en met december 2014. Speciale aandacht is er  
dit keer voor de invordering van te veel betaalde toeslagen in het buitenland. 

Wiebes presenteert voor die invordering extra maatregelen. De Belastingdienst gaat alle 
mensen met een openstaande toeslagschuld in het buitenland opnieuw aanschrijven. Het gaat 
om meer dan 100.000 personen verdeeld over 189 landen. Om de invordering kracht bij te 
zetten, wordt uitbreiding van de capaciteit bij het Landelijk Incasso Centrum (LIC) voorzien

De Belastingdienst zal extra inzetten op invorderingen in de drie landen waar de hoogste 
tegoeden zitten: België, Duitsland en Polen. Ook start een proef waarbij particuliere 
incassobureaus in het buitenland worden ingeschakeld. Er komt een regieteam met 
specialisten op verschillende beleidsterreinen, die de invorderingsactiviteiten gaan 
coördineren.

Quick Wins Brede Agenda
In de bevordering van digitale interactie tussen burgers/bedrijven en Belastingdienst zijn weer 
enkele stappen gezet:
- Online aangifte met meer vooringevulde gegevens
- Portaal mijnbelastingdienst.nl
- BD2Go, verkorte versie van de website
- SBR voor ondernemers steeds completer

Radicalere aanpak
Daarnaast informeert de staatssecretaris de Kamer over de voortgang de Brede Agenda. “Deze 
Halfjaarsrapportage maakt duidelijk dat een aantal quick wins is gerealiseerd (zie kader). Maar 
belangrijke onderwerpen bevinden zich nog in het tekentafelstadium en konden daarom nog 
niet in uitvoering worden genomen. Schaarste aan ICT-capaciteit en kennis hebben daarbij 
zeker een rol gespeeld. De overtuiging groeit dat de aanpak radicaler moet.”

Meer informatie
In het achtergrondartikel ‘Internationale invorderingen verdienen meer aandacht’ lees je meer 
over de terugvorderingen uit het buitenland.

27 maart 2015

Extra aandacht voor invordering toeslagen  
in buitenland
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Den Haag - Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is akkoord gegaan met de inzet van 
300 uitzendkrachten bij Belastingen. Deze uitzendkrachten worden ingehuurd voor de 
ondersteuning van de concentratiebeweging bij Belastingen.  

Veel van de collega’s bij Belastingen zijn op dit moment in opleiding en/of worden 
omgeschoold. Om het verlies van deze capaciteit op te vangen worden tijdelijk 
uitzendkrachten ingezet. Deze tijdelijke extra capaciteit wordt in de komende 4 maanden 
ingehuurd tot het eind van 2015.

Flexpool
Ook medewerkers die in de Flexpool zijn geplaatst, worden waar mogelijk ingezet ter 
ondersteuning van de concentratiebeweging.

5 maart 2015

300 uitzendkrachten bij Belastingen
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TOEKOMST - Peter Veld, DG Belastingdienst, verduidelijkt de toekomstplannen van de 
Belastingdienst en gaat in op zijn vertrek. 

We zien dat de toekomstplannen voor de Belastingdienst veel onrust veroorzaken, wat is er 
aan de hand?
“Ten eerste betreur ik dat medewerkers via de media de toekomstplannen van de 
Belastingdienst moeten vernemen. Temeer daar de berichten onvolledig en deels onjuist zijn. 
Wij hadden graag zelf als eerste willen vertellen over de plannen. Vandaag vindt er een Top 150 
plaats waarin we onze directeuren informeren, de dagen daarna volgen de teamleiders en de 
medewerkers.

En dan de plannen zelf. We zien al langer dat de Belastingdienst zo niet verder kan, ondanks 
dat we goede dingen doen. We moeten veranderen om onze positie in de maatschappij te 
behouden. Anders halen we steeds minder belastinggeld op terwijl de kosten van onze dienst 
steeds hoger worden. En de veel gehoorde oplossing van meer mensen is niet de weg die we 
moeten inslaan.

Daarom hebben we afgelopen maanden aan een plan gewerkt waarin moderne communicatie 
met burgers en bedrijven en intelligent gebruik van data voor toezicht centraal staan. Daarmee 
staat er ook over 10 jaar een goede Belastingdienst die geld binnenhaalt voor de BV 
Nederland.”

Is het idee ‘liever minder stenen dan minder mensen’ van de baan?
“Nee, absoluut niet. Wel klopt het dat het werk binnen de Belastingdienst gaat veranderen. 
Bepaald werk wordt minder of verdwijnt, aan de andere komt er ook werk bij op het gebied 
van data & analytics. Er komt een tijdelijk bedrijf Switch (6 tot 8 jaar) waarin medewerkers aan 
de slag gaan waarvan het werk verdwijnt. Switch biedt passend werk op het eigen niveau.”

Waarom moet de Belastingdienst weer opnieuw reorganiseren?
“De Belastingdienst heeft zich al vaker aangepast aan de eisen van de moderne samenleving. 
Maar daarin lopen we toch vast: 150 miljoen brieven per jaar, 15 miljoen telefoontjes, 250 
duizend bezwaarschriften: het slokt steeds meer capaciteit op ten koste van ons toezicht. 
Daardoor holt onze handhaving uit, we lopen daar echt tegen de grenzen aan van wat 
acceptabel is. Daarom moeten we radicaal onze werkprocessen veranderen.”

Waarom moeten we dit via de media horen?
“De toekomstplannen voor de Belastingdienst vergen een forse investering van de politiek. 
Een beslissing waar het kabinet en de Tweede Kamer akkoord mee moeten gaan. Het zijn de 
spelregels van onze democratie dat eerst de politiek een besluit moet nemen, voordat de 
interne communicatie over deze plannen kan starten.  >

20 mei 2015

“Wat wél klopt, is dat het werk gaat 
veranderen”

>
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“Wat wél klopt, is dat het werk gaat veranderen”

Ik vind het  jammer dat de plannen vroegtijdig naar buiten zijn gekomen. Tegelijkertijd ben ik 
er ongelofelijk trots op dat we hebben bereikt dat er voor het eerst in vele jaren er fors 
geïnvesteerd gaat worden in onze dienst. Hoe fors zal binnenkort blijken.

Met veel zorg is een communicatietraject binnen de dienstonderdelen voorbereid voor zowel 
managers als medewerkers. Wij gaan hier nu mee van start. Uiterlijk 2 juni zijn alle 
medewerkers en managers bijgepraat over de plannen, te beginnen met de Top 150 vandaag.”

Waarom verlaat je uitgerekend nu de dienst?
“Ik voel mij in elk opzicht eigenaar van de toekomstplannen van onze dienst en ben er trots op 
samen met de Staatssecretaris en interne en externe deskundigen te hebben kunnen werken 
aan de plannen. Daar hebben ik en collega’s hard voor geknokt. Tegelijkertijd staan we voor 
een verandertraject waaraan ik maar voor een beperkte periode leiding zou kunnen geven: ik 
ga het laatste jaar in van de maximale benoemingstermijn van 7 jaar. Het lijkt mij daarom goed 
dat er een nieuwe trekker van deze transformatie komt die vanaf het begin betrokken is.

Dat is de reden waarom ik mijn vertrek heb aangekondigd. Niet op stel en sprong, maar in het 
najaar. Ik heb dus nog volop gelegenheid om met medewerkers en leidinggevenden het 
gesprek aan te gaan over de toekomstplannen voor onze dienst. Een dienst waar ik trots op 
ben en waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt.”

>
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KENNIS & VAKMANSCHAP - “Dit werk is het leukste wat ik ooit bij de Belastingdienst heb 
gedaan”, zegt Frank Lony, TRAFI-coördinator in Limburg, enthousiast. Frank zoekt in open 
bronnen op internet naar informatie over bedrijven en ondernemers. “Ik verzamel 
‘draadjes’ uit een berg informatie, zodat collega’s een sterke informatiepositie krijgen 
tijdens een onderzoek.” 

Wat is TRAFI?
Dit is een virtueel team bij Belastingen, bestaande uit register-accountants en fiscaal-
juristen, dat zich richt op geldstromen waar een vlekje aan zit. In de praktijk vaak gericht op 
de vastgoed- en beleggingswereld. 

“Ik ben begonnen in een leggerarchief van de Belastingdienst als vakantiebaantje. Daarvoor 
was ik al na enkele maanden gestopt met mijn studie Electrotechniek. Uiteindelijk ben ik F-er 
in de aanslagregeling geworden. Op mijn 33e ben ik een avondstudie rechten begonnen in 
Tilburg om daarna  als I-functionaris klantbehandeling middelgrote ondernemingen (MGO) te 
gaan doen.

Data-verbindingen
Op de universiteit maakte ik kennis met computers en internet. Ik kocht mijn eigen eerste 
computer in 1988. Het maken van data-verbindingen heeft mij altijd gefascineerd. Op kantoor 
had ik rond 1991 een ‘proef’-computer om de fiscale bibliotheek van Kluwer te raadplegen. 
Met een modem kon ik met mijn eigen computer contact maken, zodat ik thuis ook fiscale 
informatie kon opzoeken. Maar mijn baas zei altijd dat computers iets voor typisten waren en 
dat wij er te duur voor waren.  >

20 mei 2015

Het vak van: Frank Lony

>



nieuws achtergrond blogs 14

< achtergrond

Het vak van: Frank Lony

Thuis heb ik veel geëxperimenteerd met internet en ik heb uitgevogeld hoe ik het beste iets 
kon zoeken. Mijn specialiteit is dan ook uit openbare bronnen over de hele wereld zoveel 
mogelijk halen waar de Belastingdienst zijn voordeel mee kan doen. In de klantbehandeling 
zocht ik standaard op internet informatie over MGO-ondernemers op. Mijn idee was altijd dat 
je in de aangifte niets ziet en dat je verder moet kijken dan de balans en de verlies & 
winst-rekening.

Thuis heb ik veel geëxperimenteerd met internet en ik heb uitgevogeld hoe ik het beste iets 
kon zoeken. Mijn specialiteit is dan ook uit openbare bronnen over de hele wereld zoveel 
mogelijk halen waar de Belastingdienst zijn voordeel mee kan doen. In de klantbehandeling 
zocht ik standaard op internet informatie over MGO-ondernemers op. Mijn idee was altijd dat 
je in de aangifte niets ziet en dat je verder moet kijken dan de balans en de verlies & 
winst-rekening.

Pronken
Je ontdekt bijvoorbeeld dat een onderneming een onbekende vestiging in het buitenland heeft 
of dat mensen zitten te pronken met dure auto’s die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Je moet 
niet alleen turen op een factuur. Daar kom je niet ver mee en dat hoef je niet altijd te 
controleren. Het gaat erom wat zo’n ondernemer niet opgeschreven heeft.
 

In 2005 ben ik bij TRAFI gaan werken als fiscaal-jurist en internetanalist. Ik word vanwege mijn 
expertise wel eens uitgeleend aan de FIOD en de CCB (Coördinatiegroep 
Constructiebestrijding), maar ik heb geen bijzondere bevoegdheden. Wel proberen wij onze 
bevoegdheden zoveel mogelijk uit te te diepen. Wij opereren in een wereld die niet zo fijn is en 
hebben te maken met mensen met diepe zakken. Wij corresponderen bijvoorbeeld nagenoeg 
alleen met fiscale advocaten en minder vaak met belastingadviseurs. Dan moet alles ook 
formeel in orde zijn natuurlijk.

Bewijs
Ik werk met 3 stand alone-computers naast mijn DWB-computer. Hiermee kan ik anoniem 
surfen en websites bezoeken. Ook kan ik hiermee een kopie maken van websites om die als 
bewijs te gebruiken. Printjes maken van een website is niet handig. Met vrij verkrijgbare 
software kan je een website totaal kopiëren. Als de website van internet verdwijnt, dan heb je 
hem nog op je computer staan.
 
Tooltje
Ik heb altijd een enorme belangstelling gehad voor techniek. Ik bouw ook mijn eigen 
computers. Voor mijn werk maak ik gebruik van allerlei open databases. Zo kreeg ik een 
verzoek om een buitenlands bankrekeningnummer na te trekken. Met een bepaald tooltje 
vond ik de naam van de bank. Mijn collega kon vervolgens een ambtshulpverzoek uitzetten 
naar dat land om informatie over de rekening op te vragen. Kleine moeite, groot effect.  >

“Je moet niet 
alleen turen op 
een factuur.”

>
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Het vak van: Frank Lony

Schokkend
Iedereen kan op internet zoeken, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ik geef les – onder 
meer aan rechtbankpersoneel, FIOD en teams van ‘Blauw’ (Belastingen) en buitenlandse 
belastingcollegae – in hoe je slim moet zoeken en hoe je niet onnodig veel oninteressante hits 
krijgt.

Maar het is schokkend wat je op internet over iemand kan vinden. Als je bijvoorbeeld bij 
Facebook de taal omzet naar Engels, heb je veel meer zoekmogelijkheden. Facebook verraadt 
dan veel over hobby’s en plaatsen waar mensen zijn geweest.”

>
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BURGERTAAL - ”We communiceren zoveel mogelijk over onderwerpen en in begrippen  
die voor een lezer logisch zijn: iemands huis, auto, ziektekosten, enzovoort.” Aldus een 
communicatiedoelstelling van de Belastingdienst. Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. De Wet inkomstenbelasting 2001 spreekt niet over ‘iemands huis’, maar over een 
‘eigen woning’. En de omschrijving daarvan beslaat ruim 850 woorden. Promovenda  
Tirza Cramwinckel stond tijdens de landelijke Taaldag van de Belastingdienst stil bij de  
(on)mogelijkheden van een goede vertaling van ingewikkelde belastingwetten.  

Een ‘eeuwig spanningsveld’ noemt Tirza het vertalen van wetgeving naar burgertaal. “Wetten 
bestaan nogal eens uit ingewikkelde constructies. Het is: ‘als, als, als, dan, dan, dan, 
voorbehoud, voorbehoud…’ en op woordniveau wordt het ook niet altijd duidelijker. Iedereen 
kent de woorden ‘aanmerkelijk’ en ‘belang’, maar bij elkaar gezet, verwijst het naar een 
specifiek fiscaal concept, namelijk dat iemand een aandelenpakket van een bepaalde omvang 
bezit. Ik vind het ongelofelijk knap hoe de Belastingdienst al die pagina’s wetgeving met zeer 
specifieke regels, begrippen en constructies in het aangifteprogramma inkomstenbelasting 
heeft gegoten.”

Gastouders en aanhorigheden
“Neem nou het ‘partnerbegrip’ uit de Wet inkomstenbelasting 2001. Dat is een fiscaaltechnisch 
begrip waarbij het hebben van een duurzame liefdesrelatie niet ter zake doet. Je moet voldoen 
aan een aantal wettelijke voorwaarden, die objectief zijn vast te stellen. Door het woord 
‘fiscaal’ toe te voegen aan het woord ‘partner’, maakt de Belastingdienst duidelijk dat het niet 
om een gewone partner gaat.

In de vertaling volgt de Belastingdienst hoofdlijnen,  
bijzaken worden weggelaten
Verder zie je veel voorbeelden in wetsuitleg door de Belastingdienst. Dat maakt een tekst vaak 
concreter, hoewel ze je soms aan het twijfelen brengen: ‘Wanneer ben je een ‘gastouder’? Hoe 
vaak moet je dan oppassen?’ Daarentegen is in de wet ook niet alles wat het lijkt,” vervolgt 
Tirza. “Bijvoorbeeld bij het begrip ‘aanhorigheid’ bij de eigen woning, zoals een garage aan het 
huis. Maar is een garage die om de hoek ligt ook nog een aanhorigheid? En één straat verder? 

Drie straten verder?”
“In de vertaling volgt de Belastingdienst hoofdlijnen, bijzaken worden weggelaten. Het 
grootste deel van de belastingplichtigen moet zijn weg kunnen vinden met de aangeboden 
informatie. Ik denk dat dit terecht is, maar dat het tegelijkertijd spanning creëert. Je neemt dan 
als Belastingdienst op de koop toe dat sommige gevallen tussen wal en schip vallen. Is dat wel 
oké?”  >

12 mei 2015

Van wetboek naar webtekst

Tirza Cramwinckel

>
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Van wetboek naar webtekst

Profijt
“Stel dat de Belastingdienst alleen belastingwetten – direct vanaf de wetgever – aan 
belastingplichtigen presenteert en géén begrijpelijke uitleg aanbiedt. Hoe moet een burger dan 
zijn fiscale verplichtingen nakomen? De Belastingdienst overbrugt met voorlichting de kloof 
naar de burger en daar hebben ze allebei profijt van. Belastingplichtigen, omdat zij weten wat 
ze moeten invullen in hun aangifte. En de Belastingdienst, omdat burgers dan hun 
verplichtingen zo goed – lees: foutloos – mogelijk nakomen.”

Mr. drs. Tirza Cramwinckel studeerde Fiscaal Recht en Nederlandse taal en cultuur aan de 
Universiteit Leiden. Momenteel doet zij daar promotieonderzoek naar hoe de 
Belastingdienst complexe fiscale wetgeving ‘vertaalt’ naar begrijpelijke informatie, en de 
juridische en taalkundige aspecten van deze communicatie. Daarnaast geeft zij onderwijs en 
werkt bij de fiscale praktijk van advocatenkantoor Stibbe.

In 2013 won zij met haar afstudeerscriptie Vertrouw (niet) op de vertalende fiscus! Een 
onderzoek naar vertrouwenwekkende uitingen van de Belastingdienst vanuit het juridische 
perspectief en het taalperspectief de ‘Grote Financiën Prijs’ die het ministerie van Financiën 
jaarlijks uitreikt voor de beste scriptie over een financieel-economisch, fiscaal of juridisch 
onderwerp.

Vertaalfouten
Tirza licht samenvattend toe dat nu de Belastingdienst steeds meer voorlichting geeft, dit een 
ander licht werpt op de rol van de Belastingdienst in de belastingheffing, omdat die nu dus ook 
optreedt als ‘vertaler’. Dit roept nieuwe juridische vragen op. “De kans bestaat dat voor 
burgers onduidelijk is wie de zender van de informatie is. Zij zullen zich in het algemeen niet 
bewust zijn dat wetgeving ten grondslag ligt aan de teksten van de Belastingdienst. Als we 
mensen op straat vragen: ‘Wie bepaalt wat u betaalt?’, is de kans groot dat zij zeggen: ‘de 
Belastingdienst’, en dus niet de wetgever. En op zo’n moment wordt de vraag belangrijk bij wie 
het risico moet liggen van mogelijke ‘vertaalfouten’. De burger of de Belastingdienst? In mijn 
promotieonderzoek ga ik daarop in. Wellicht blijkt het tijd om de ‘risicoverdeling’ tussen 
burger en Belastingdienst – bepaald door de Hoge Raad eind jaren 70 – te moderniseren.”

Wiskunde
De promovenda vertelt verder: “Ik begin er zelf steeds meer van overtuigd te raken dat het niet 
mogelijk is om iets in 100% juiste juridische termen te zeggen, als het ook nog eens 100% 
begrijpelijk moet zijn – en belangrijk: dat moeten we misschien ook niet erg vinden. Het zijn 
twee andere talen, vaktaal en spreektaal. Bij wiskunde vinden we het volstrekt normaal dat 
formules niet in gewone taal zijn uit te leggen, maar bij wetgeving schuurt dat meer omdat die 
iedereen raakt. Je komt er niet onderuit. En dat soms wat moet worden ingeboet aan 
juridische juistheid, ten gunste van begrijpelijkheid, is helemaal niet zo gek. Dat is nou 
eenmaal wat de Belastingdienst moet doen.”

>
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DIGITALISERING - Diverse kantoren in het land zijn recentelijk vereerd met een bezoek van 
staatssecretaris Wiebes. Dit omdat hij graag zelf wilde zien en horen van medewerkers 
waar het goed gaat en waar nog hobbels te nemen zijn. Zo bezocht hij ook het Landelijk 
Team Suppleties (LTS) in Breda. 

De medewerkers van het team LTS behandelen de suppleties voor het hele land na de 
reorganisatie bij Belastingen. Zij doen dat nog voor een groot deel handmatig, routinematig en 
met stapels papier. Hier is het verschil tussen digitalisering en het informatiegestuurd toezicht 
van de toekomst en de huidige werkwijze nog extreem goed zichtbaar.

Tegenstrijdig
“Wij hebben sinds de start van de digitalisering nog nooit met zoveel papier gewerkt”, 
vertellen Paula Schravesande en Patricia Maas.  Met deze schijnbaar tegenstrijdige mededeling 
krijgt de staatssecretaris uitleg over het verwerken van de suppletie omzetbelasting in de 
systemen. “Na digitale verwerking van de papieren suppleties in Heerlen ontvangen wij hier 
een bestand waaruit wij per suppletie 1 A4’tje uitdraaien. Daarop staan dan de ingediende 
gegevens vooringevuld. Na controle waarbij we balpen, stempelautomaat en rekenmachine 
nog veelvuldig hanteren, toetsen we de gegevens in het OB-systeem WLO in.“

“Fase 1 van Isobel heeft al winst opgeleverd voor  
het suppletie-proces”

Duidelijk is dat met de verdergaande digitalisering ook deze werkzaamheden op den duur 
verdwijnen. Daardoor houdt dit werk voor deze medewerkers op te bestaan. De prioriteit ligt 
op dit moment nog bij de vernieuwing van de systemen voor IH en invordering. Daarom is de 
nieuwbouw van het OB systeem (Isobel) tussentijds tijdelijk stilgelegd. Maar met een compleet 
nieuw OB-systeem in de nabije toekomst, gaat de digitalisering optimaal renderen.

3 stromen
“Toch heeft fase 1 van Isobel al winst opgeleverd voor het suppletie-proces”, vertelt teamleider 
Eddy Frederiks. “Van de ruim 550.000 suppleties per jaar komt nu een derde digitaal binnen, 
via het persoonlijk domein of via software van de fiscaal dienstverlener. Isobel filtert deze 
digitaal ingeleverde suppleties in 3 stromen: Zit er geen risico in, dan wordt de suppletie 
geautomatiseerd verwerkt in WLO en komt er geen medewerker meer aan te pas. Onderkent 
Isobel wel een risico, dan wordt de suppletie door MKB of GO nog bekeken. En is de suppletie 
onvolledig, dan komt die bij ons in Breda terecht.”  >

7 mei 2015

Betere ICT zorgt voor minder handwerk
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Betere ICT zorgt voor minder handwerk

Dat betekent wel dat nog twee derde op papier binnenkomt. Naast betere ICT zou een 
wettelijke verplichting om digitaal aan te leveren pas echt zoden aan de dijk zetten, denkt de 
teamleider. “Door het stroomlijnen van het proces is de personele bezetting de afgelopen 
jaren al teruggebracht van 60 naar 49 fte. Ook hoeven we geen hulp meer in te roepen van 
andere afdelingen. De feitelijke werklast kan nog verder verminderd worden met een expliciet 
verbod op het aanleveren van vormvrije suppleties. Die moeten we nu nog helemaal 
handmatig verwerken. Ongeveer 5% maakt nog altijd geen gebruik van het standaard 
formulier.”

“Een wettelijke verplichting om digitaal aan te leveren  
zou pas echt helpen”

Bezwaar ook nog veel papierwerk
Als suppleties te laat worden verwerkt of er blijven boetes staan, dan kan er bezwaar 
ingediend worden. Het LTS doet zelf geen bezwaarbehandeling, dat gebeurt bij de 
middeladministratie (MiA) van SMP. Bezwaarbehandeling is een grote werkstroom waarbij 
sprake is van klantcontact. Nu is dat nog veel papierwerk, maar ook dit wordt in de toekomst 
geautomatiseerd.
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Keep them Rolling - Na de bevrijding kreeg een deel van de legervoertuigen uit de  
Tweede Wereldoorlog opnieuw een militaire bestemming. De rest ging vaak via  
‘de dump’ naar aannemers, wegenbouwers en boeren. Het materieel werd ‘opgebruikt’. 
Leden van de vereniging Keep them Rolling verzamelen militaire voertuigen uit de jaren 
’39-’45, restaureren en vertroetelen ze. Eén van die gepassioneerde liefhebbers is 
plaatsvervangend directeur Douane Rotterdam Rijnmond, Bert Megchelsen.  

Hoe ontstond jouw interesse voor voertuigen uit WO II?
Doordat mijn vader een loonwerkbedrijf had, kwam ik als jongen regelmatig bij boeren die nog 
een oude Jeep hadden. Daarmee mocht ik weleens door het terrein raggen. Hartstikke gaaf! 
Later – en dan heb ik het over alweer zo’n 40 jaar geleden – kon ik zelf een oude ‘Willys’ kopen.

De leden van vereniging Keep them Rolling ontfermen zich over een bonte collectie 
voertuigen. Voor publiek zichtbaar is hun ‘rijdend museum’ vooral tijdens 
herdenkingstochten. Zo reden clubleden onlangs in twee weken tijd, met ruim 120 
voertuigen, van Groesbeek naar Groningen. Zij volgden daarbij dezelfde route als de 
geallieerde strijdkrachten, precies 70 jaar geleden, tijdens de bevrijding van Oost- en 
Noord-Nederland. Op veel plaatsen stond het publiek rijen dik langs de route.

En daar bleef het bij?
Nee, al snel vond ik bij een sloperij mijn eerste Dodge ‘driekwart tonner’, oorspronkelijk 
bedoeld voor gewondentransport. Die auto was het laatst gebruikt voor opnames van een 
Belgisch-Nederlandse speelfilm, deels verzaagd en tenslotte voor een stuntscène het water 
ingereden. De motor kreeg ik wel weer aan de praat, maar de complete restauratie was veel te 
veel werk. Toen ik een beter exemplaar tegenkwam, nam ik afscheid van de ‘filmster’.
Intussen zijn ook diverse Jeeps de revue gepasseerd – zowel van fabrikant Willys-Overland als 
van Ford – en ik heb er nu een paar in verschillende stadia van restauratie. Daarnaast heb ik 
een paar buitenboordmotoren in mijn collectie, een Evinrude en een Johnson, van het type dat 
door de geallieerden o.a. is gebruikt voor het oversteken van de Rijn.

Doe je al het restauratiewerk en onderhoud zelf?
Bijna alles. Sleutelen gaat me goed af, dat doe ik al sinds mijn jeugd. Ik begon met brommers 
en in het bedrijf van mijn vader verdiende ik wat zakgeld met het repareren van landbouw- 
machines. Daarnaast kan ik aardig lassen en bijvoorbeeld het opslijpen van kleppen en 
klepzittingen kan ik ook. Eigenlijk moet ik alleen naar een specialist voor complex revisiewerk 
aan een motor of versnellingsbak.

Is het moeilijk om aan onderdelen voor dat oude spul te komen?
Dat wisselt. Voor een Jeep is alles nog te krijgen. Omdat daarvan nog heel veel rondrijden 
worden de meeste onderdelen ook nog nieuw gemaakt. Tot complete chassis aan toe.  >

1 mei 2015

De passie van Bert Megchelsen

>
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De passie van Bert Megchelsen

Zelf probeer ik zoveel mogelijk originele onderdelen te gebruiken. Door de jaren heen heb ik 
daarvoor m’n adresjes ontdekt. Naar meer bijzonder spul moet je soms echt wel even zoeken. 
Ik heb wel eens op vakantie in Zweden een omweg gemaakt om onderdelen te scoren.

Is het een kostbare hobby?
Mijn voertuigen zijn niet de meest kostbare en door zoveel mogelijk zelf te doen houd ik de 
kosten binnen de perken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook leden van Keep them Rolling die een 
Sherman tank in de garage hebben staan. Nog los van het gigantische brandstofverbruik kost 
het wel een paar centen om zoiets rijdend te houden. In China maken ze daarvoor bijvoorbeeld 
nog nieuwe tracks, maar dan heb je het zo maar over een kostenpost van € 20.000.

In deze staat kocht Bert zo’n 40 jaar geleden zijn Dodge ‘driekwart tonner’ weapencarrier. Klik op de foto om de video te starten

Zijn naast geallieerde voertuigen ook nog Duitse bewaard gebleven?
Heel weinig. Daarvan is tegen het eind van de oorlog heel veel kapot geschoten of naar 
Rusland versleept. Wat over was wilde jarenlang bijna niemand hebben. Enerzijds begrijpelijk, 
maar technisch gezien was het wel interessant spul. Inmiddels is het bijzonder gezocht bij 
verzamelaars en zijn de prijzen astronomisch. Om nu bijvoorbeeld nog een ‘Kettinkrad’ te 
kopen, een voertuig met rupsbanden achter en de voorkant van een motorfiets, moet je echt 
tot de ‘happy few’ behoren. En dan nog, ik vraag me af hoe het publiek reageert als je ermee 
aan een herdenkingsrit deelneemt.
 

>
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JUBILEUM DOUANE HARMONIE - “Ik speelde klarinet, maar ik kan nu niet meer blazen met 
mijn valse tanden!” Ere-lid Frans Hersmis - dit jaar wordt hij 92 - vertelt zijn herinneringen 
aan zijn tijd bij de Douane Harmonie Nederland (DHN). Het orkest van de Belastingdienst 
viert dit jaar het 60-jarig jubileum.  

“Voordat ik bij de Belastingdienst kwam, heb ik 3 jaar in militaire dienst gezeten. Daar heb ik 
mijnen geruimd. Wat ik allemaal heb meegemaakt, dat blijft in je zitten. Ze zeggen dat ik van 
alles roep in mijn slaap. Ik heb machtig veel geluk gehad, ik heb bombardementen 
meegemaakt.

Tijdelijk hulp-commies
Toen ik 24 was, heb ik eervol ontslag genomen. Ik heb bij de 
Belastingdienst gesolliciteerd en op 1 maart 1948 ben ik aangenomen 
als tijdelijk hulp-commies bij de Douane. Ik heb op het werk nooit 
gepraat over mijn verleden. Huppakee, daar gingen we smokkelaars 
pakken. Na 25 jaar ben ik controleur Omzetbelasting geworden.
 
Ik ben in 1958 lid geworden van de DHN, 3 jaar na de oprichting. Dat 
ging zo: een collega van mij ging bij de DHN en toen ben ik er ook bij 
gegaan. Ik had al een aantal jaar klarinetles gehad. Toen waren er alleen 
maar Rotterdammers bij en alleen van de Douane. En alleen collega’s 
beneden de rang van verificateur mochten meedoen. Dat was toen nog 
op de Puntegaalstraat in Rotterdam. Daar oefenden wij nog met de 
sigaret op de muziekstandaard en met een biertje op de grond.

Semi-professioneel orkest
Wij hebben er alles aan gedaan om een professionele dirigent te krijgen. 
Toen kwam Hans Hardonk, hij was 2e dirigent van de Marinierskapel, 
dus een buitenstaander. Die heeft in de 10 jaar tijd dat hij er was een 
eerste aanzet gegeven om het orkest om te buigen van amateur-orkest 
tot een semi-professioneel orkest. 

Wij waren buitengewoon goed in het spelen van marsen. Ik vond het schitterend mooi als we 
met de ‘boerenkapel’ (een soort dweilbandje) aan de gang mochten. Dan liepen we in blauwe 
kiel. En we hebben prachtige optredens gehad in het buitenland.

Klaverjassen
We moesten een keer een concert geven in Berlijn en toen stond de Muur er nog en had je 
Oost- en West-Duitsland. In de bus zaten ze de hele rit te klaverjassen. Dit deden ze altijd. Bij 
de grens hebben we 2 uur staan wachten. Ze stonden met geladen mitrailleurs op ons gericht. 
En we werden met autootjes tot in Berlijn gevolgd. Wij waren verdorie Douaniers! Wij waren 
daar op uitnodiging van de Duitse Rundfunk (omroep) en we hebben onder andere het stuk 
‘Berliner Luft’ gespeeld. >

29 april 2015

Geen drank, geen klank

Frans Hersmis

>
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Geen drank, geen klank

Tegenwoordig rijdt het orkest naar optredens met een grote vrachtwagen. De muzikanten 
komen nu uit de hele Belastingdienst en er zijn professionele musici bijgekomen. Bij de start 
telde het gezelschap 35 man. Nu is het orkest 62 mensen groot en daar bovenop komt nog 
de slagwerkgroep van 20 man. Zij hebben lp’s, cd’s een een dvd op hun naam staan. Op de 
website van de Douane Harmonie Nederland en op hun Facebookpagina staan de optredens 
en laatste nieuwtjes. Voor informatie is secretaris Henk ter Steege de contactpersoon.

Geweldig vond ik het toen we vroeger naar Frankrijk gingen om in optochten mee te lopen. 
Overal waar we stopten, kregen we cider. En dat was sterke cider! Vaak dronken we een 
borreltje teveel, maar ja: geen drank, geen klank! Dat waren goeie tijden, maar we hebben ook 
mindere gekend.

Zuinigheid
Ik weet nog, het was crisis, alle budgetten werden gehalveerd. Ook bij de militaire kapellen. 
Hierover heb ik hele gesprekken gehad met Jenny Thunnissen, onze voormalige directeur-
generaal. Ik vroeg aan haar hoe het zat met de DHN. Ze zei: die doet het buitengewoon goed. 
Wij hebben altijd een goed bestuur gehad. Die zeiden altijd: let op de centjes. Het is niet ons 
geld, het is belastinggeld. Zuinigheid stond hoog in het vaandel. In die tijd maakten we ook 
zelf de kisten voor het vervoeren van onze spullen.

Mooie muziek
Op 5 mei word ik 92. Tot mijn pensionering heb ik altijd bij de DHN gespeeld. Ik vond alles leuk 
om te spelen, als het maar mooie muziek was. Ik hou nog steeds van muziek. Zo ben ik lid van 
de culturele raad in Barendrecht geweest en in die functie heb ik internationale artiesten naar 
Nederland gehaald. Hun gesigneerde gesigneerde lp’s draai ik op mijn platenspeler.” 

Frans met 2 ex-bestuursleden: Nico Bakker  
(in het midden) en Jan de Klerk (links)

>
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POLLDERPEIL - Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Of de omgekeerde variant 
daarvan ook klopt? De antwoorden op poll van deze week - die ontstond naar aanleiding 
van het fenomeen ‘ambassadeur van de Belastingdienst’- geven wel stof tot nadenken. 
Wat valt er hier te leren?  

Paul Salimans
Wij zijn allen trots op onze dienst. We zijn loyaal, en we doen wat we moeten doen. Dat is 
normaal – dat doen we omdat we de publieke zaak dienen. Zo nodig doen we er nog een 
schepje bovenop. Samen de schouders eronder, van dát werk dus.
 
Paul Salimans: “Een reflex is: ‘dan ga je toch gewoon ergens anders werken?’ Daar ben ik niet zo 
van”

Dat is de indruk die ik overhoud uit allerlei rapporten en monitors die de afgelopen jaren over 
ons zijn geschreven/uitgestort. Dat is mooi, denk ik dan, want je zou toch geen organisatie 
willen zijn van deloyale luiwammesen…

Dan de poll van deze week. Die zegt niets over inzet (of luiheid), maar wél een heleboel over 
trots. Zo’n 40% van de stemmers heeft laat zich naar buiten toe positief uit over de 
Belastingdienst. Een kwart daarvan (10%) zou zelfs als ambassadeur willen optreden; de 
anderen raden de dienst aan als werkgever. Stel je dat eens voor: 10%! 3000 ambassadeurs!

Maar… 20% van de stemmers raadt de Belastingdienst af als werkgever. Ik weet niet of dat dan 
écht puur over deze dienst gaat, of ook over zaken als onze CAO en zo. Wat de reden ook is, 
deze mensen dragen zeker geen positief beeld uit. En de resterende 40% wil niet eens dat men 
weet dat zij bij de Belastingdienst werken, wil niet daarmee geassocieerd worden. En al deel ik 
dat absoluut niet, ik kan mij daar zowaar nog iets bij voorstellen ook…

Een reflex is: “dan ga je toch gewoon ergens anders werken?” Daar ben ik niet zo van, van dat 
soort reflexen. Ik vraag mij eerder af: hoe hebben we het zover kunnen laten komen dat zó 
veel collega’s zich voor hun werk zijn gaan schamen?
 
En wanneer gaan we daar iets van leren?   >

23 april 2015

Wat zit er tussen trots en schaamte?

Paul Salimans

>
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Wat zit er tussen trots en schaamte?

Hans Janssen
Er was een tijd dat ik zei, als iemand vroeg waar ik werkte: ‘Ik ben eindredacteur bij de 
rijksoverheid’. Dat was eigenlijk niet omdat ik me ervoor schaam dat ik bij de Belastingdienst 
werk, maar om te voorkomen dat ze met fiscale problemen aan kwamen zetten. Ik had en heb 
er de ballen verstand van, zelfs na 27 jaar.
 
Hans Janssen: “Ik wil best ambassadeur van de Belastingdienst zijn.”

Tegenwoordig zeg ik wel dat ik bij de Belastingdienst werk, en zeg er meteen bij dat ik er dus 
geen verstand van heb. Doorgaans krijg ik dan wat goedmoedige spot over me heen. Maar de 
laatste tijd merk ik toch ook dat mensen echt wel met kritiek aankomen. Over Toeslagen, of 
systemen die niet werken (dat laatste halen ze natuurlijk uit de krant).

Het is opvallend dat 43% van de deelnemers aan de poll kiezen voor ‘Alleen familie en een paar 
vrienden weten waar ik werk, en dat laat ik graag zo’. Ik heb dus geen idee waarom dat is, ik 
had er ook een andere reden voor dan de meest voor de hand liggende.

Ik vind wel dat de woordkeuze in deze optie een richting opduwt. En wel door het woordje 
‘graag’! ‘Weet jouw baas dat je je na het werk verhuurt als SM-meesteres?’ ‘Nee, en dat wou ik 
graag zo houden.’ Zit door de bank genomen toch iets besmuikts in.

Wie weet of er andere keuzes waren gemaakt als dat woordje er niet in had gestaan. Ik wil best 
ambassadeur van de Belastingdienst zijn. Dan zou ik wel ‘graag’ iets positiefs te vertellen 
willen hebben.

Hans Jansen

>
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Mens & werk - “PV ASOV in Roermond organiseerde vaak erg gezellige activiteiten 
waaraan ik graag meedeed. Maar met de sluiting van ons kantoor komt ook een einde  
aan de personeelsvereniging”, zegt Hub Hoofwijk met lichte weemoed in zijn stem.  
De veldtoetser LB verkast binnenkort naar Maastricht. Reden voor hem om lid te worden 
van de BROM, de personeelsvereniging in Heerlen en Maastricht. Zijn aanmelding zorgde 
daar voor het bereiken van een mijlpaal. Hub werd door BROM verwelkomt als het 
duizendste lid.”  

“Onze vereniging zat al een tijd tegen de ‘magische grens’ van 1.000 leden aan,” vertelt 
Lisanne Jaspers-Hendriks, secretaris van de BROM. “Doordat een deel van de medewerkers 
van kantoor Roermond onze kant opkomt, zit er groei in de vereniging. Dat is ook een mooie 
opsteker voor het bestuur en de vrijwilligers die zich al jaren met hart en ziel inzetten.”

De leden van de BROM werken bij de verschillende onderdelen van de Belastingdienst in 
Zuid-Limburg. Lisanne: “Naast medewerkers van Belastingen hebben we dus ook leden die 
werken bij B/CA, B/CFD, Toeslagen en Douane. Verder zijn nog steeds zo’n 120 oud-
medewerkers lid. Die groep benut de activiteiten ook om in contact te blijven met hun 
voormalige collega’s, een soort reünie-effect.”

Het is best veel werk, maar ik heb er zeker geen spijt van.  >

31 maart 2015

Er zit leven in de personeelsvereniging

Lisanne Jaspers-Hendriks en Paul Scheepers bieden Hub Hoofwijk (midden) namens de vereniging een dinercheque aan.  
(foto: Ron Kosmann)

>
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Er zit leven in de personeelsvereniging

Lisanne is zelf al jaren lid van de BROM. “Het bestuur ben ik min of meer ingerold. In 2007 
werd een nieuwe voorzitter gezocht en aan mij werd gevraagd dat te gaan doen. Daar stond ik 
niet echt om te springen, maar toen collega Leo Wetzels aanbood om samen een jaar mee te 
lopen met het bestuur,  heb ik ja gezegd. Een tijdje later werd hij voorzitter en ik uiteindelijk 
secretaris. Het is best veel werk, maar ik heb er zeker geen spijt van. Het bestuur is een 
gezellige club mensen die allemaal  een flinke steen bijdragen. Bovendien merk ik dat veel 
collega’s erg waarderen wat we doen.”

Dat de BROM bij de Belastingdienst nu behoort tot de vijf pv’s met meer dan 1.000 leden, liet 
het bestuur niet onopgemerkt voorbij gaan. Lisanne en penningmeester Paul Scheepers 
verrasten Hub begin februari namens de vereniging met een dinercheque. Hub lachend: “Aan 
collega’s – vooral aan lid nummer 999 – vertelde ik een beetje plagerig dat het een cheque was 
van € 1.000; een euro per lid. Ik denk niet dat ze erin trapten, maar sommige collega’s vroegen 
wel of ze mochten meehelpen om de cheque op te maken.”

Hub werkt in augustus 40 jaar bij de Belastingdienst. “Voor zover ik me kan herinneren, ben ik 
al die tijd lid geweest van een personeelsvereniging. Voor de ruim 300 leden op kantoor 
Roermond organiseerde de ASOV heel veel gezellige activiteiten. Naast allerlei uitstapjes was 
er bijvoorbeeld eens in de 6 weken een weekendborrel. We vierden samen carnaval en er was 
ook jaarlijks een jubilarissenfeest en een eindejaarsfeest. De vereniging had in de 
bedrijfskantine een eigen bar die door vrijwilligers werd gerund. Helaas is er in Heerlen of 
Maastricht geen ruimte voor die bar. Ik denk dat we, voordat kantoor Roermond definitief 
sluit, dus nog maar even de laatste vaatjes moeten leegmaken.”

Voor elk wat wils
Hub houdt van een feestje, maar wandelt bijvoorbeeld ook graag. Hij kijkt ernaar uit om bij de 
BROM deel te nemen aan de stads- en natuurwandelingen. Lisanne: “De BROM is een 
springlevende, actieve vereniging. We organiseren activiteiten voor oud en jong, voor elk wat 
wils. De bedoeling is dat leden elkaar buiten werktijd in een ontspannen sfeer kunnen 
ontmoeten. Wat wandelen betreft bieden we elk jaar onder andere een ‘asperge-wandeling’ 
en een ‘winterkostwandeling’ aan. Goed voor de spieren èn lekker voor de inwendige mens!”
Ook avondjes ‘kwajongen’ ontbreken niet op het activiteitenlijstje.
De BROM organiseert ook dagtochten en meerdaagse reizen naar steden in Nederland en 
Duitsland,  en bijvoorbeeld tripjes naar de Randstad om musicals te bezoeken. Ook avondjes 
‘kwajongen’, een Limburgse variant van klaverjassen, ontbreken niet op het activiteitenlijstje.

Kortingen
Lisanne: “Leden kunnen bovendien gebruik maken van een collectieve korting op een 
ziektekostenverzekering. Ook geeft een flink aantal winkels in de streek korting op vertoon van 
de ledenpas. Die kortingen zijn mede mogelijk doordat we met 6 andere lokale pv’s 
samenwerken, onder andere die van de UWV, de Open Universiteit en de GGD Zuid-Limburg. 
Samen zijn die verenigingen goed voor 8 á 9 duizend leden en dat is een interessante 
doelgroep voor bedrijven.”

>



nieuws achtergrond blogs 28

< achtergrond

BEWEGING - Op uitnodiging van het Employability Center van B/CKC kwamen ruim 90 
M2’ers en HR-managers gisteren naar de Meet & Greet Employability in vergaderlocatie  
De Brug in Utrecht. Medewerkers in beweging krijgen’, was het thema. De eerste vraag  
van de middag: “Wat houdt je tegen om in beweging te komen of iets aan Employability  
te doen?”.  

Vraagsteller is Judith Semeijn, universitair hoofddocent en lid van een vakgroep van de Open 
Universiteit. Zij doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en  loopbanen. “De kunst is om 
Employability leuker te maken”, houdt zij het gezelschap voor. “Ik zie bij organisaties weinig 
strategische loopbaanplanning. Dus wat ik uniek vind aan de Belastingdienst is het 
Employability Center.”

Volhouden
In de introductie gaf Sam Hermans van B/CKC al aan dat ‘volhouden’ een term is die bij 
mobiliteit hoort.  Sam: “Het begint met één stapje. Onze Chief Human Resources Manager 
Jolanda Denis heeft ons gevraagd te laten zien om mobiliteit leuker te maken en niet te 
vertellen hoe mensen in beweging kunnen komen.”

Like a rolling stone
Jolanda vertelt daarna zelf over haar persoonlijke employability: “Op mijn LinkedIn profiel zie 
je dat ik zelf nogal eens in beweging ben gekomen. Ik heb een aantal keren stappen gezet en 
daarbij heb ik mijn hart gevolgd en ben ik uit mijn ‘comfort zone’ gekomen.”

“Het begint met uitspreken dat je toe bent aan een volgende stap en om jezelf te blijven 
ontwikkelen. Employability moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik heb 
gesprekken gehad met een coach en met een goede vriendin, die heel simpele vragen stelden 
die mij hielpen weer de juiste richting te vinden.” >

13 maart 2015

Duurzaam inzetbaar zijn, hoe doe je dat?

>
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Duurzaam inzetbaar zijn, hoe doe je dat?

Jolanda geeft de aanwezigen mee om nu aandacht te besteden aan de volgende stap bij 
medewerkers. “Het is nu belangrijk om in gesprek te gaan met medewerkers over hun plek,  
bij de Belastingdienst of ‘buiten’.”

Gouden kooi
Judith: “Wat zou een medewerker uit zijn ‘gouden kooi’ trekken? Wat zou het voordeel zijn 
voor medewerkers om eruit te komen? Gezien de ontwikkelingen, zoals vergrijzing, 
bezuinigingen, moeten medewerkers wel in beweging komen. ‘Lifetime employment’ 
verdwijnt. Mensen moeten er niet op wachten, maar er op anticiperen. Duurzaam inzetbaar 
zijn.“
Wat is duurzame inzetbaarheid? Het gaat hier om de vraag of medewerkers in staat zijn om 
hun huidige en toekomstige werkzaamheden te blijven doen. Daarbij zijn 3 componenten van 
belang: vitaliteit (willen, motivatie), werkvermogen (gezondheid, functionele capaciteit) en 
employability (kansen/mogelijkheden, competenties).

Vervolgens toont zij de Rolling Stones op het scherm. Dit levert gelach op uit de zaal. “Zijn zij 
duurzaam inzetbaar?”, vraagt Judith over dit voorbeeld van oudere werknemers. “In ieder 
geval zijn zij vitaal!”

Verschillen
Judith beantwoordt een vraag uit de zaal over leeftijdsbewust personeelsbeleid. “Er worden 
speciale acties in het leven geroepen voor oudere werknemers. Maar zo benadruk je juist de 
verschillen en dat vind ik jammer.”

>
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PENSIOEN - ABP is al maanden druk met het verzorgen van informatiebijeenkomsten, veel 
drukker dan normaal. Reden hiervoor is de wijziging van de pensioenwet- en regelgeving 
per 1 januari. De agenda is al maanden vooruit volgeboekt voor de 13 voorlichters. Soms is 
zo’n bijeenkomst op initiatief van het pensioenfonds zelf, maar vaak op aanvraag van 
vakbonden, werkgever of groepen ambtenaren. De Beeldkrant was onlangs aanwezig bij 
een sessie in Arnhem. 

ABP-voorlichter Frank Koeman begint zijn verhaal met enkele algemene wetenswaardigheden 
over de oudedagsvoorziening. “Pensioen is een huis met meerdere verdiepingen. Naast AOW 
en pensioen kun je zelf ook voor aanvullingen zorgen door bijvoorbeeld geld opzij te zetten 
voor een lijfrente.

Wijzigingen
Vervolgens komen de wijzigingen per 1 januari aan bod. Koeman komt meteen met een 
geruststellende mededeling: “Voor oudere werknemers, met name 60-plussers, zijn de 
gevolgen marginaal van de verschuiving van de pensioenleeftijd naar de AOW datum, het 
lagere opbouwpercentage en de hogere franchise. In de meeste gevallen hebben zij het 
leeuwendeel van hun pensioen immers al opgebouwd en deze rechten worden niet 
aangetast.” >

“Geen nadeel van versobering voorwaardelijk pensioen,  
als je vóór 2 mei met pensioen gaat”

13 maart 2015

Pensioenwijzigingen zorgen voor volle agenda 
ABP-voorlichters

>
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Pensioenwijzigingen zorgen voor volle agenda ABP-voorlichters

Ook de overige wijzigingen (zie Beeldkrantbericht 7 januari) zoals verhoging opbouw 
nabestaandenpensioen, versobering voorwaardelijk pensioen per 2 mei en aansluiting op de 
AOW-leeftijd passeren de revue. De deelnemers hebben vooral vragen over de het 
voorwaardelijk pensioen en de impact van die versobering. (zie ook het artikel ‘7 vragen over 
voorwaardelijk pensioen’ op je eigen regiosite)

De ABP-voorlichter geeft aan dat medewerkers die dit jaar met pensioen gaan nu nog de keuze 
hebben dat vóór 2 mei te doen, zodat zij geen nadeel hebben van die versobering. “Maar dat 
heeft eigenlijk alleen effect als je van plan was 1 juni of 1 juli met pensioen te gaan”, nuanceert 
Koeman meteen. “Was je van plan later dit jaar met pensioen te gaan, dan kun je dat nadeel 
weer wegstrepen tegen de extra opbouw in die maanden.”

Misvatting
Ook blijkt uit 1 van de vragen dat er een misvatting is over de versobering met ruim 14% van 
het voorwaardelijk pensioen. De vraagsteller dacht dat dit een jaarlijkse maatregel was en dat 
er na 7 jaar dus geen voorwaardelijk pensioen meer over was. Koeman maakt duidelijk dat het 
hier gaat om eenmalige versobering en geen jaarlijkse.
Automatische aanvulling
Vervolgens komt hij bij het onderwerp AOW-overbrugging. “Wanneer je met pensioen gaat 
voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt hebt, dan vult ABP je pensioenuitkering automatisch aan. 
Dat gebeurt uit jouw eigen middelen, dus je pensioen na je AOW-leeftijd wordt daardoor lager. 
Omdat je tot je AOW-leeftijd premies blijft betalen, is je netto-uitkering lager. Wil je dit 
nadelige effect niet, dan moet je dat zelf aangeven bij ABP.
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BLOG - De kogel is door de kerk. Ik heb mijn handtekening gezet onder mijn 
pensioenaanvraag. En nee, mijn werk is daardoor nog even niet anders geworden. Ik reis 
nog steeds op en neer tussen Apeldoorn en Utrecht en werk ook wel eens thuis. Ik voel nog 
geen afstand, noch tot mijn collega’s, noch tot de verzoeken van de eindredacteur. Het was 
geen makkelijk proces om tot een handtekening te komen…

Zomaar vanzelf krijg ik ‘De Pensioenbrief’ van het ABP. Zij weten dus ook al dat ik ermee bezig 
ben, is mijn eerste gedachte. Maar het ligt iets anders. Mijn geboortedatum is bekend en de 
brief rolt er automatisch uit. Even automatisch blijkt de simulatie-mogelijkheid te zijn 
stopgezet op mijn ABP, juist nu ik er het meeste belang bij heb. Dan maar even een afspraak 
maken.

Pensioneren is een avontuur waarop je je kunt voorbereiden, denkt Marietta Wuisman. In 
juni is het voor haar zover en gaat ze met pensioen. De komende maanden blogt ze in de 
Beeldkrant over haar voorbereidingen op een leven zonder werk en zonder collega’s.

Persoonlijk contact
Wat hierna volgt zou stof kunnen zijn voor een cabaretprogramma of een humoristische 
column in een prettig blad. Ik mail, ik bel en ik raak in de war. Persoonlijk contact is alleen  
mogelijk maanden nadat ik mijn beslissing kenbaar moet maken aan het ABP en dan alleen 
nog in Heerlen of in Amsterdam. Ik word er onrustig van, weet ineens niet meer of ik wel een 
goede beslissing kan nemen voor mijn financiële toekomst. Dat wordt ook nog eens gevoed 
door een ABP-medewerker die zegt dat ik te maken heb met een verlaging van het 
‘Voorwaardelijk pensioen’. Ik kan misschien maar beter eerder met pensioen gaan om dat te 
voorkomen.

Lange termijn
In een poging toch iemand te spreken te krijgen, vraag ik of een medewerker van het ABP 
misschien naar mijn kantoor kan komen zodat we met een groepje belanghebbenden onze 
vragen kwijt kunnen. Dat moet ik regelen via P&O van mijn eigen eenheid.  In het voorbijgaan 
loop ik iemand van onze OR tegen het lijf en ik vertel hem het verhaal. “Dat zou anders 
moeten”, vindt hij en ik ben het met hem eens. Hij meldt deze gang van zaken aan de COR en 
aan de CHRO met het verzoek hun invloed te gebruiken om dit proces te veranderen. Ik besef 
dat het iets voor de lange termijn is.

Bellen en mailen is niet mijn manier van oplossen. Ligt het aan mijn leeftijd dat ik dat liever 
persoonlijk doe? Ik ben toch aardig digitaal bijgeschoold, al blijft het soms ploeteren in 
vergelijking  met het gemak waarmee mijn kleinzoon van 3 de iPad bedient. Nee, waar het om 
gaat is dat ik me onzeker voel in die financiële wereld. Als ik mijn hypotheek moet verlengen, 
huur ik daar een financieel adviseur voor in. Dan zit ik de volgende 5 of 10 jaar weer  gebeiteld. 
Nu ik een beslissing moet nemen over mijn inkomsten voor de volgende 35 of 40 jaar, kan dat 
alleen met  digitale informatie en een druk op een digitale knop. Het maakt me onzeker. >

30 maart 2015

Marietta Wuisman: op onderzoek

Marietta Wuisman
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Marietta Wuisman: op onderzoek

Stella Intern
In een uiterste poging helderheid te brengen in het beslissingsproces, mail ik naar de 
personeel_postbus en  kom ik terecht bij het interne Stella-team. Zo fijn dat iemand me snel 
daarna terugbelt en belooft contact op te nemen met het ABP. Regelmatig hoor ik in de weken 
hierna over het gebrek aan voortgang. Het is duidelijk dat ook de inspanningen van deze 
collega niet tot een resultaat op korte termijn leiden.
Inmiddels liggen er in mijn brievenbus 2 berekeningen van het ABP. Waar is de tijd gebleven 
dat je gewoon met 65 jaar met pensioen ging en geen andere keuzes had? Nu kan ik kiezen 
voor verschillende begindata, met en zonder AOW-overbrugging en rekening houdend met 
een voorwaardelijk pensioen. Bruto en netto wel te verstaan. Het duizelt me.  Ik probeer een 
overzicht te maken van alle mogelijkheden. De beslissingsdatum nadert. Dan spreek ik ineens  
- door een gelukkig toeval – 2 mensen van het ABP die bij mijn collega op bezoek zijn voor een 
interview. Ik kan mijn belangrijkste vragen kwijt en ze halen de druk weg van de deadline. Mijn 
aanvraag krijgt echt wel aandacht, ook al verstuur ik de brief wat later. Er valt iets van me af.

Offboarden
De ondertekening is een feit. Ik sta zelf versteld van de snelheid waarmee ik uiteindelijk toch 
de beslissing heb genomen. Was het nodig om me zo druk te maken om processen die ik niet 
kan beïnvloeden?  Zelf heb ik er niets aan gehad, dat is waar, maar misschien heb ik 
bijgedragen aan veranderingen in de toekomst. Hebben jullie er nog wat aan.
Nu wordt het tijd om na te denken over afscheid nemen, over off-boarden, zo je wilt. Hoe 
onthecht je eigenlijk? Ik snap wel dat dat een keer moet gebeuren, maar ik heb er nog geen 
enkel beeld van. Betekent het dat ik mijn werk trager ga doen, minder artikelen schrijf, meer 
met mijn duimen zit te draaien?

Ik ga maar eens op onderzoek!
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BLOG - De inkt van de vorige blog was nog nauwelijks droog of er diende zich al een 
onverwacht antwoord aan op mijn vraag hoe je eigenlijk onthecht van het werk dat je nog 
steeds met plezier doet. Ik struikelde over galstenen en kon niet anders dan alles uit mijn 
handen laten vallen.

Er lagen afspraken om collega’s te interviewen, medewerkers met belangrijke verhalen. 
Gelukkig heb ik een team vol ‘klasbakken’ en de verzekering dat alles goed zou komen, maken 
ze altijd waar. Ik kon me met hartstocht wijden aan genezen.

Zinvol
Dat brengt me bij de vraag of het ook makkelijker is om met pensioen te gaan als ik weet dat 
mijn werk voortgezet wordt. Ja, dan denk ik wel. Ik ken de verhalen van collega’s die me zijn 
voorgegaan en die hun kennis en ervaring níet kwijt konden. Dat vonden ze niet alleen jammer 
voor de Belastingdienst, maar ook voor zichzelf. Hun werk was niet zozeer een baan geweest 
om geld mee te verdienen, maar een keuze om zinvol bezig te zijn.

Versmolten
Bij die keuze voel ik me wel thuis. De laatste jaren ben ik steeds vrijer geworden om te doen 
wat ik het allerleukste vind: de persoonlijke verhalen opschrijven van medewerkers bij onze 
organisatie. Dat heeft ook te maken met het werk dat ik deed in de eerste helft van mijn 
arbeidzaam leven: bedrijfsmaatschappelijk werk. Na een burn-out eind jaren ‘90 heb ik mijn 
focus verlegd en van mijn hobby – schrijven – mijn werk gemaakt. Beide beroepen zijn 
langzamerhand versmolten, lijkt het, maar zowel over ‘persoonlijke verhalen’  als over 
’schrijven’ heb ik wel iets te vertellen.

Delen met elkaar
Zijn die verhalen belangrijk voor de Belastingdienst? Ja, zeker. Ondanks alle automatisering 
werken hier ménsen van vlees en bloed, met hun eigen geschiedenis, hun verlangens, hun 
vragen, hun oplossingen voor problemen. Dát delen met elkaar kan inspireren, kan verbinden, 
zelfs als je elkaar niet persoonlijk kent. Mijn collega’s in het team weten dat ook. Ze gunnen 
mij het schrijven van die verhalen, maar ik ben er zeker van dat lezers ook na mijn pensioen 
deze kleine pareltjes blijven tegenkomen.

Strenge juf
En het schrijven? Kan ik daar nog iets van overdragen? Als ik terugkijk naar de laatste jaren, 
ben ik daar al regelmatig mee bezig geweest. Niet alleen geldt dat voor de ‘collegiale toetsing’ 
die wij kennen in ons eigen team, maar ook artikelen of verhalen die anderen uit de dienst aan 
mij voorlegden. Ik neem zo’n vraag erg serieus en ben vaak een strenge juf geweest.
Ik denk dat ik tevreden kan zijn over de voortzetting van mijn werk. Dát staat in ieder geval 
niet in de weg als ik met pensioen ga. En of ik zelf nog graag verhalen blijf opschrijven? Ja, dat 
ook. Het is voor mij het mooiste werk dat er is en ik word er zelf ook gelukkig van.

1 juni 2015

Marietta Wuisman: voorproefje

Marietta Wuisman

“Verhalen opschrijven 
is voor mij het mooiste 
werk dat er is”




