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Aangezien u de zaken die het bestuur normaal op deze plaats met u bespreekt, in deze
Informatief die is gewijd aan de jaarvergadering en het symposium, in de jaarrede te
vinden zijn, gebruiken wij deze ruimte deze
keer voor een kort verslag van een andere
belangrijke gebeurtenis.
Op 20 april jongstleden is een delegatie van
het hoofdbestuur van de VHMF (Erik Rutten,
Hans Herings, Jo Engelen, Paul Soomers en
Jurjen Glazenburg) naar het ministerie
getogen voor een kennismakingsgesprek
met de staatssecretaris van Financiën, Frans
Weekers.
Tegen 11 uur komen we binnen bij het Ministerie van Financiën. Nadat we ons hebben gemeld krijgen we geen dagpas,
maar staat er een speciale beveiligingsmedewerker al
klaar om ons door de deur naast de draaideur naar de
tweede verdieping te begeleiden. Na het bordje “Geen
Doorgang” worden we opgevangen door een gastvrouw, die
ons begeleidt naar Theo Poolen, die ook bij het gesprek
aanwezig zal zijn.
Bij binnenkomst treffen wij een hartelijke staatssecretaris
die na het voorstellen enthousiast vertelt dat zijn vorige bezoek het blad Autovisie was. Hij laat ons een schaalmodel
zien van zijn Peugeot 504 Cabrio, waarmee hij vrolijk door
Zuid-Limburg toert. Geconstateerd wordt dat er slechts één
niet-Limburger aanwezig is. Het gesprek wordt toch maar
in het Nederlands gevoerd. Weekers laat aan Erik Rutten
een boekje zien met oude foto’s van Weert, waar Erik een
paar jaar op school gezeten heeft.
Erik geeft aan waar de VHMF het met de staatssecretaris
over wil hebben:
• ambtelijke status;
• geloofwaardigheid Belastingdienst;
• organisatie ZGO;
• Fiscale Agenda (met name Vpb).

Ambtelijke status
Sluitingsdatum volgende Informatief: 15 oktober 2011
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Erik schetst de activiteiten van de VHMF tot nog toe: de
brief aan Donner en ons gesprek, een aantal jaren geleden,
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met de toenmalige minister Remkes. De VHMF heeft het
advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Ko er
Kaya-Van Hijum gelezen. Hoewel het bestuur van de VHMF
zich realiseert dat deze portefeuille bij minister Donner zit,
willen we onze zorgen over dit punt ook graag met onze eigen staatssecretaris delen.
Erik geeft aan dat de Belastingdienst raakt aan het geweldsmonopolie van de overheid, met verstrekkende bevoegdheden. Jo vertelt vervolgens dat speciale rechtsbescherming
onder
andere
nodig
is,
aangezien
belastingambtenaren ook zaken behandelen waarin de politiek wordt beïnvloed, dan wel politieke druk kan worden
uitgeoefend. Een goede rechtsbescherming van functionarissen bij de Belastingdienst is een maatschappelijk belang.

Geloofwaardigheid Belastingdienst
Erik vertelt over de overwaardering van dienstverlening, die
ten koste gaat van de rechtshandhaving. Een goed voorbeeld hiervan is de VT-fraude. Managers duwen op termijnen en het toezicht komt op de tweede plaats. In Horizontaal Toezicht (HT) is het uitgangspunt dat alle fiscale
vraagpunten worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
Nu zijn er nog weinig deelnemers aan HT en is er dus evenredig weinig vooroverleg. Wanneer dit vooroverleg echter in
grote aantallen van de grond komt, zal dit ten koste gaan
van het Verticaal Toezicht.
Frans Weekers vindt dat er een goede balans dient te zijn
tussen dienstverlening en toezicht. Hij heeft weinig op met
fraudeurs en mensen en bedrijven die de mazen van de wet
opzoeken. Daar moet vervolgens veel tijd in worden gestoken door reparatie van wetgeving. Naast de letter van de
wet, zijn ook geest en strekking van de wet relevant.
In de fiscale agenda is een belangrijke peiler die van de
fraudebestendigheid. Het kan, volgens de VHMF, niet zo zijn
dat er mensen zijn die de Belastingdienst zien als een pinautomaat. Toen de staatssecretaris bij zijn aantreden werd
gewezen op de VT-fraude, heeft hij meteen keihard actie
ondernomen. Natuurlijk moeten zaken als voorlopige teruggaven en toeslagen goed geregeld zijn: mensen kunnen
niet rondkomen zonder een vlotte uitbetaling. Een aanvraag
kan echter worden getoetst aan bijvoorbeeld het hypotheekregister.
Met betrekking tot het sturen op termijnen vindt de staatssecretaris dat ook de overheid zich te houden heeft aan af-
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gesproken termijnen. Dat geldt voor de bulk van de gevallen. Soms geeft risico-analyse aan dat er meer tijd nodig is.
Dat moet dan kunnen! Besproken wordt tevens dat er periodiek ook bij HT-klanten een thermometer dient te zijn.
Erik vertelt vervolgens over de risico’s in de invordering. Er
wordt een keuze gemaakt om een arbitraire grens te zetten
op het bedrag waarbij nog zal worden ingevorderd. Deze
grens ligt op dit moment hoger dan de ooit door staatssecretaris De Jager genoemde € 1.500, waarbij er ook nog
regionale verschillen zijn. Door het aanbrengen van deze
grens wordt ruwweg maar 10% van de posten opgeleverd
aan de deurwaarders. Daardoor komt het voor dat er deurwaarders geen werk hebben.
De niet geïnde vorderingen worden zogenaamd “geparkeerd” en blijven dus inbaar. Bij ANPR-acties en via loonbeslag en verrekening kunnen deze vorderingen wel geïnd
worden. Bepaalde categorieën belastingplichtigen lijken de
dans te ontspringen. De VHMF vindt het onacceptabel dat
vaststaande schulden niet worden geïnd. Theo Poolen geeft
aan dat er een afweging gemaakt wordt met betrekking tot
doelmatigheid. De VHMF is het niet eens met deze stelling.

Organisatie ZGO
De VHMF maakt zich zorgen over de ideeën voor de concentratie van de top van ZGO in het westen van Nederland.
Daarbij spelen de volgende overwegingen:
• ZGO loopt goed;
• het bedrijfsleven is tevreden;
• er zijn hoge risico’s verbonden aan het verplaatsen naar
het westen.
De onwenselijkheid van een mogelijke concentratie wordt
besproken. Frans Weekers zegt hierop nog wel dat in de
toekomst de overheid niet overal zijn dienstverlening zal
aanbieden -taakstelling en de efficiencyslag uit het regeerakkoord- maar geeft ook aan dat hij geen voorstander is
van enkel concentratie in het westen of midden van het
land.

Fiscale Agenda
Jo brengt de complimenten van de VHMF over voor de reactie van Weekers op het mogelijke fiscale gat als gevolg van
het Deutsche Shell arrest. Dit wetsvoorstel lijkt goed in elkaar te zitten. Ook complimenten van de VHMF voor de
voorgenomen aanpak van overnameholdings en de objectvrijstelling voor vaste inrichtingsresultaten.

Afsluiting

Toch is de VHMF ook ernstig bezorgd. Immers, enige gaten
in de Vpb-wetgeving worden gedicht, maar een aantal andere grote lekken blijven bestaan. Het grote bedrijfsleven
zal daar zeer zeker op grote schaal gebruik (misbruik) van
blijven maken. Het kan niet waar wezen dat double dips etc.
niet worden aangepakt. In dat kader missen we op dit moment een integrale aanpak voor multinationale ondernemingen. Denk daarbij aan hybride leningen en hybride
rechtsvormen. In de Fiscale Agenda wordt gesteld dat er
een zeker verschil in belastingdruk tussen multinationals
en nationaal opererende ondernemingen wordt geaccepteerd. Maar hoe groot mag dat verschil zijn? Wanneer een
fiscalist van een grote bank op een bijeenkomst stelt dat de
effectieve belastingdruk van die bank 1,6% is (en zij zijn zeker geen uitzondering), wijkt dat wel erg veel af van het normale Vpb-tarief van 25% voor anderen (2011). Daarbij loopt
ook de opbrengst van de Vpb achteruit. Ook het level
playingfield blijft zo verstoord. Immers: er is ook vaak concurrentie tussen multinational, middelgroot en klein. Albert Heijn en de supermarkt op de hoek!!

Na een korte discussie over wenselijkheid, gevoeligheid en
politieke haalbaarheid moeten we ruim twintig minuten na
de vooraf aangekondigde eindtijd echt stoppen. Er staat een
TV-ploeg te wachten op de staatssecretaris maar er is altijd
nog tijd voor een foto.
Al met al hebben we goed gesprek gehad met de Staatssecretaris. Over de invordering zal de VHMF nader reageren.
Over handelen naar de geest en de strekking van de wet,
zoals met de Staatsecretaris besproken, kunt u meer lezen
in Het Financieele Dagblad van 25 mei 2011. Daarin is een
stuk opgenomen van de hand van emeritus hoogleraar (en
VHMF-lid) Richard Happé getiteld “Ethiek gemis in belastingrecht”. Hierin roept Happé de wetgever op om niet
meer, zoals nu, steeds strengere anti-misbruikregels in te
voeren, maar slechts rechtsbeginselen te codificeren, analoog aan art. 5 Wegenverkeerswet: “Men mag zich niet zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt”.
Ook de wetenschap verschuift dus van rule based naar
principle based.

Het is moeilijk uit te leggen aan de medewerkers van de
Belastingdienst dat er geen loonsverhoging inzit omdat er
geen geld is, en dat er zelfs ontslagen dreigen in overheidsland, terwijl we aan de andere kant miljarden per jaar laten
liggen.

Gelderland, 5 juni 2011
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Vereniging van Hogere ambtenaren bij het
Ministerie van Financiën

Jaarrede
Uitgesproken op 7 april 2011 door
de voorzitter drs. H.A.A.M. Rutten
Dames en heren, in deze jaarrede zullen een aantal in het
oog springende onderwerpen de revue passeren. Achtereenvolgens zijn deze onderwerpen: de ambtenarenstatus,
de CAO rijk, de pensioenen en ontwikkelingen in de Belastingdienst.

ming wordt privaatrechtelijk van karakter. Dit zijn aspecten
die het ambtenarenrecht kenmerken. Het wetsvoorstel
geldt voor alle ambtenaren maar niet voor de Rechterlijke
macht, Militairen, leden van de Hoge Colleges van Staat en
politieke ambtsdragers.

De ambtenarenstatus

De mogelijke gevolgen laten zich als volgt samenvatten:
•	lagere regelgeving zoals ARAR en BBRA vervalt;
•	werknemers van ZBO’s komen weer onder de Ambtenarenwet;
•	het ambtelijk overlegstelsel komt integraal te vervallen;
•	de Wet op de CAO en het CAO-recht zijn van toepassing, incl. de Wet melding collectief ontslag;
•	het private ontslagrecht wordt van toepassing op
ambtenaren.

Al jaren maakt de VHMF zich grote zorgen over steeds terugkerende initiatieven om de ambtenarenstatus af te
schaffen. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt maar dekt
niet de gehele lading.
Bedoeld wordt dat ambtenaren op het gebied van de caoonderhandelingen, de arbeidsovereenkomst en, zeker niet
in de laatste plaats, het ontslagrecht gelijk geschakeld
worden met werknemers in de private sector. Alles wat betrekking heeft op de bijzondere plichten van de ambtenaar
- zoals integriteitsbeleid, de geheimhoudingsplicht de beperking van meningsuiting, betoging en nevenwerkzaamheden - wordt gelaten zoals het in de ambtenarenwet en
talloze reglementen is vastgelegd.
Op 3 november 2010 is een initiatiefwetsvoorstel van de leden Ko er Kaya van D’66 en Van Hijum van het CDA tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in
verband met het in overeenstemming brengen van de
rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, de naar
mijn mening ten onrechte zo genoemde Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren, bij de Tweede Kamer ingediend.
Dit is een wetsvoorstel dat stevig ingrijpt in de regeling van
de rechtspositie van ambtenaren. Ten eerste omdat daarmee de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling en vaststelling van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren wordt
vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst,
waarop een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Ten tweede omdat daarmee een einde komt aan
rechtsbescherming van ambtenaren volgens het stelsel
van de Algemene wet bestuursrecht; die rechtsbescher-
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Dit initiatiefwetsontwerp en de omstandigheid dat de VHMF
in 2006 door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Remkes, werd uitgenodigd om over de voor en tegens
van de ambtenarenstatus in brede zin te komen praten,
heeft het bestuur er toe gebracht om op 23 maart jl. een
brief te sturen aan Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Een paar passages uit deze brief wil ik u niet onthouden:
“1. Om meerdere redenen, zoals de mogelijkheid van bezwaar en geen verplichte vertegenwoordiging bij procedures, is de rechtsbescherming in het publieke systeem beter
en efficiënter geregeld dan in het private systeem. Dat is
noodzakelijk omdat de ambtenaar op grond van zijn bijzondere positie extra bescherming verdient. Bedenk dat ambtenaren, zeker zij die zich direct bezig houden met rechtshandhaving, zich dienen te bedienen van het (juridisch)
geweldsmonopolie van de staat. Dit roept uiteraard soms
wrevel op bij burgers en bedrijven. De extra rechtsbescherming, die uiteraard niet geldt bij disfunctioneren, borgt een
meer integere uitvoering van de wetgeving, maar is ook een

waarborg voor een meer integer politiek bestuur en in die
zin een bescherming van het politiek bestuur tegen zichzelf. Het is daardoor ook een waarborg voor een integere
overheid. En daarmee ook van groot belang voor Nederland
als vestigingsland.
2. Een integer ambtenarencorps is enkel mogelijk als de
ambtenaren zich beschermd voelen tegen willekeur, tegen
niet integere bazen en politici. Vooral waar met veel geld
wordt omgegaan, zoals in de Belastingdienst, is dit van een
eminent belang.
3. In het artikel in TAR 2011, nr. 1 stelt mr. T.A. Karssen dat
op de gedachte dat een publiekrechtelijke aanstelling en
rechtsbescherming een soepel en adequaat personeelsbeleid in de weg zou staan, juridisch nogal wat valt af te dingen: een publiekrechtelijke aanstelling verschilt materieel
niet van een arbeidsovereenkomst en het gesloten ambtelijk ontslagstelsel is niet rigide. De VHMF deelt ook deze
conclusie.
4. Het wetsvoorstel Ko er Kaya – van Hijum wordt de laatste
stap in het normaliseringproces genoemd. De normalisering die hier beoogd wordt schiet echter zijn doel voorbij en
leidt nog steeds niet tot de gewenste eenvormigheid, aangezien voor dat deel van het overheidspersoneel waar
“zwaarwegende redenen bestaan voor handhaving van het
publieke karakter” de publiekrechtelijke status behouden
blijft. De vraag die hier wordt opgeworpen is dus louter van
kwantitatieve aard. Hoeveel arbeidsverhoudingen verdienen een publiek karakter?”
Ik eindig hier met dezelfde conclusie als in de brief. De
VHMF trekt de voordelen die een verdere zogenoemde normalisering met zich mee zou brengen sterk in twijfel. Verdere normalisering staat op gespannen voet met de door de
minister van Binnenlandse Zaken in 2006 beschreven, bijzondere positie van de ambtenaar. Een inbreuk op de ambtenarenstatus, zeker voor ambtenaren van de Belastingdienst, dient naar de mening van de VHMF niet het publieke
belang. Een dergelijke ingreep kan tot grote maatschappelijke schade leiden.
Het bestuur heeft aan minister Donner aangeboden om in
een gesprek hierover verder van gedachten te wisselen.

De CAO
De VHMF heeft met betrekking tot de CAO de positie gekozen dat werkzekerheid op de eerste plaats komt, vóór een
kanteling van het loongebouw en vóór een algemene loonsverhoging. Deze positie is door de sector Rijk van de CMHF
overgenomen. Gezien de steeds maar stijgende overbezetting bij de Belastingdienst en de ministeries leek ons dit de
meest aangewezen weg.
Anders daarentegen de ABVA/KABO. De ABVA/KABO en later in gezamenlijkheid ook de andere bonden, eist een algemene loonsverhoging van twee procent, dit boven werkzekerheid. Klaarblijkelijk wordt de werkzekerheid als een
vanzelfsprekendheid gezien.
De gezamenlijke bonden hebben na een aantal mislukte
onderhandelingen de Minister van Binnenlandse Zaken en
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Koninksrijksrelaties een ultimatum gesteld. De VHMF heeft
het sector-bestuur van de CMHF gevraagd het ultimatum
van de centrales te steunen.
Minister Donner heeft op 11 februari gereageerd in een
brief aan de bonden.
Hij wil met de vakbonden praten over de personele gevolgen van de bezuinigingen bij de rijksoverheid. Aan de eisen
van de bonden, gesteld in het ultimatum dat op 11 februari
2011 om 12.00 uur afliep, kan hij echter niet voldoen, zo
heeft hij de bonden laten weten. Donner wijst erop dat de
rijksdienst, gelet op het belang van herstel van de economie, de tering naar de nering moet zetten. Toegeven aan de
looneis van de bonden zou betekenen dat nog meer ambtenaren de rijksdienst zouden moeten verlaten. Ook is het van
belang dat de rijksdienst verjongt en daarom is het niet mogelijk toe te zeggen dat geen gedwongen ontslagen vallen.
Donner hoopt dat het overleg dat in maart wordt gevoerd
over het sociaal flankerend beleid aanleiding is om het caooverleg te hervatten.
Hiernaast is door de gezamenlijke bonden een manifest opgesteld, Samen Sterk voor Publiek Werk. Dit manifest is
opgesteld omdat zowel de diverse partijprogramma’s als
het regeerakkoord, als de diverse CAO-onderhandelingen
de sfeer ademen dat er geen enkele waardering meer is
voor het Publieke Werk en de ambtenaren die dit werk uitvoeren. Op 17 februari een is een actiedag georganiseerd
op het Malieveld in Den Haag om deze eis voor meer waardering voor publiek werk kracht bij te zetten en het manifest, voorzien van duizenden handtekeningen, aan te bieden
aan Minister Donner. De actiedag was zeer druk bezocht
met meer dan 10.000 actievoerders. Ook zeer veel leden
van de CMHF en de VHMF waren hierbij aanwezig.
Opvallend was dat Donner op het Malieveld aangaf dat hij
best wel iets aan de lonen van ambtenaren en militairen
zou willen doen.
Echter, hij gaf aan dat er geen geld voor was, tenzij we een
wissel trokken op de toekomst; we zouden dan het geld
moeten lenen van onze kinderen.
Deze opmerking ontlokte bij een van onze collega’s van de
Belastingdienst op het e-mail-forum de opmerking dat het
onthouden van een loonsverhoging er toe leidt dat zijn kinderen nu al minder geld hebben, in plaats van in de toekomst.
Tegenover het standpunt van Donner staat dat de directeur
van het CPB Coen Teulings onlangs aangaf dat de Nederlandse overheidsfinanciën zich uitzonderlijk herstellen en
historisch gezien ongekend snel. Het begrotingstekort
daalt naar verwachting van 5,2 procent in 2010 naar 2,2 procent in 2012. Daarmee zit het al weer ruim onder de afspraken van de eurolanden. Teulings noemt de daling van 3 procent in twee jaar tijd ongekend snel, maar wil niet ingaan op
de vraag of het bezuinigingspakket van 18 miljard euro dat
het kabinet heeft opgesteld nu minder urgent is. ,,Het tempo van de bezuinigingen, daar blijf ik buiten. Dat is een politieke beslissing.’’ Teulings stelt wel dat als het kabinet
doorgaat in het afgesproken tempo, dat leidt tot een iets
minder sterke economische groei en minder koopkracht.
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Inmiddels zijn de onderhandelingen over een nieuw Sociaal
Flankerend Beleid gestart.
Het huidige SFB eindigt aan het eind van 2011. De werkgever wil hiervan een meer structureel SFB maken gezien de
veelheid van reorganisaties en veranderingen.
De contouren zoals die door de werkgever gewenst worden,
geven geen aanleiding tot optimisme.
De termijnen dat bij overtolligheid iemand als een herplaatsingskandidaat te boek staat, worden ten opzichte van
het huidige SFB drastisch verkort.
De aanwijzing van herplaatsingskandidaten gaat niet meer
volgens het overheidsdienstjaren-criterium maar aan de
hand van een afspiegelingsbeginsel. Afspiegeling bijvoorbeeld op grond van geslacht of etnische afkomst of leeftijd.
De medezeggenschap krijgt hierbij alleen adviesrecht.
Een en ander is naar de mening van het bestuur van de
VHMF volstrekt onacceptabel.
Een CAO raakt op deze manier steeds maar verder weg.
Het zou wel eens een hete lente, een hete zomer en hete
herfst kunnen worden.

De pensioenen
Het huidige pensioenstelsel staat onder druk: we leven na
ons vijfenzestigste levensjaar substantieel langer, door de
mondialisering zijn de schokken op de financiële markten
groter, de rente blijft al lange tijd laag en de toezichthouders eisen in ons huidige stelsel steeds meer zekerheden
om de de nominale rechten te borgen.
De sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben op
4 juni 2010 hun Pensioenakkoord gepresenteerd. Met dit
akkoord beogen sociale partners het pensioenstelsel aan te
passen aan de eisen van de tijd. Voor de pensioenen in de
tweede pijler betekent dit dat er sprake moet zijn van
“schokbestendige en transparante pensioencontracten”.
Uitgangspunt daarbij is dat geen sprake kan zijn van verdere stijging van de kosten van de pensioenregeling. De sociale partners willen een verdergaande automatische premiestijging voorkomen omdat naar hun mening de huidige
pensioenpremie zijn maximum heeft bereikt. De premie is
gemiddeld in de afgelopen tien jaar met 50% gestegen!
Daarnaast worden in het Pensioenakkoord ook voorstellen
gedaan om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren, om de pensioenrekenleeftijd te verhogen en om de AOW-leeftijd te verhogen. De aanpassing van
de pensioenrekenleeftijd betekent dat u iets langer moet
werken om hetzelfde pensioen te krijgen.
Voor beide leeftijdsverhogingen is de verhoging afhankelijk
van de stijging van de gemiddelde levensverwachting vanaf
65 jaar. Deze aanpassing wordt tien jaar van tevoren aangekondigd en vindt om de vijf jaar plaats. Het voorstel is om de
AOW-leeftijd in 2020 te verhogen naar 66 jaar. Daarnaast
wordt voorgesteld de AOW uitkering te verhogen door de
uitkering vanaf 2011 te koppelen aan de verdiende lonen in
plaats van enkel de stijging van het contractloon. De AOW
wordt hierdoor welvaartsvast. Verder wordt de AOW-leeftijd
tegen 6,5% meer of minder uitkering, een jaar naar achter
of een jaar naar voren geflexibiliseerd.
Het pensioenakkoord gaat uit van een pensioencontract
waarbij het pensioenresultaat afhankelijk is van de ontwik-
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kelingen van de levensverwachting en de financiële markten, zodat sprake kan zijn van stabiele kosten. Risico’s, zowel positief als negatief zijn voor de deelnemer.
De bedoeling van het pensioenakkoord is het creëren van
een pensioenregeling die “mee-ademt met de economische conjunctuur”. Gaat het goed, dan valt een pensioen
rianter uit. Wanneer echter de effectenbeurzen en de rentestand tegenzitten, dan is het pensioen kariger. Dit wordt
door sommigen gekwalificeerd als een zogenaamde
“streefregeling” ofwel “defined ambition”.
Echter in het huidige stelsel kan een pensioenfonds, indien
de dekkingsgraad is gezakt tot onder 100% en alle overige
maatregelen om de dekkingsgraad te herstellen niet het
beoogde effect hebben gehad, als ultieme maatregel de
pensioenen verlagen, zowel opgebouwde aanspraken als
reeds ingegane rechten. Hoewel deze mogelijkheid al sinds
jaar en dag in de wet staat, is hij voor menig deelnemer pas
zeer recent duidelijk geworden. Wat dat betreft, is het pensioen bij een pensioenfonds, ook in het huidige stelsel, dus
minder zeker dan menigeen verwachtte.
Inmiddels is echter de eenheid aan het vakbondsfront ver te
zoeken.
Abva-Kabo, in navolging van FNV-Bondgenoten, vindt dat
de FNV moet stoppen met onderhandelen. In een brief van
de bondsraad van de vakbond van 25 maart 2011 lezen we
de volgende eisen:
•	er kan geen model zijn waarbij de risico’s eenzijdig bij
de deelnemers worden gelegd;
•	er moet expliciet worden vastgelegd dat de premiestabilisatie alleen geldt voor de toenemende levensverwachting ;
•	het is ongewenst dat opgebouwde rechten en nog op
te bouwen rechten volstrekt voorwaardelijk worden
gemaakt ;
•	oude en nieuwe rechten moeten onder één regime
worden gebracht, maar dat mag niet leiden tot aantasting van oude rechten;
•	mensen met lagere inkomens moeten meer zekerheden krijgen ;
•	de regering moet, voordat een akkoord over de uitwerking kan worden gesloten, akkoord gaan met de
koppeling van de AOW aan het gemiddelde van de verdiende lonen.
Naar verluidt zijn er ook van de zijde van het Ministerie van
Sociale zaken en Werkgelegenheid bezwaren tegen het
voorgestelde pensioenakkoord. Deze bezwaren richten zich
met name tegen het collectief overhevelen van opgebouwde rechten vanuit het huidige aangescherpte Financiële
Toetsingskader naar het voorwaardelijke reële kader, zoals
dit is voorgesteld in het pensioenakkoord. Dit zou niet mogelijk zijn op grond van het Europese eigendomsrecht.
Op deze problematiek wordt nu volop gestudeerd.
Het bestuur van de VHMF betreurt dat het pensioenakkoord
nu ver weg lijkt.
Er bestaat nu een grotere kans dat straks toch weer bepaalde groepen aan de goede kant van de streep zitten en

dat de rekening wordt gelegd bij andere groepen.
Het bestuur is voorstander van een voorwaardelijk reëel
kader met ruimere beleggingsmogelijkheden. Zonder dit
kader is een goed pensioen in de toekomst niet mogelijk.
Op het moment dat u met pensioen gaat moet nog 43% van
het benodigde vermogen opgebouwd worden; dat lukt niet
met uitsluitend investeren in vastrentende waarden. Nota
bene, als u over 40 jaar een kapitaal van € 100.000,- wilt
hebben moet u ieder jaar € 2500,- in een oude sok stoppen.
Voor eenzelfde kapitaal kunt u, uitgaande van normale rendementen, ook 40 jaar lang jaarlijks € 900,- op de bank zetten, of jaarlijks € 400,- beleggen.

De Belastingdienst
Met betrekking tot de Belastingdienst zijn “mobiliteit” en
“geloofwaardigheid” de onderwerpen die de leden van de
VHMF het meeste bezighouden.
Het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst bol gestaan van
gesprekken en geschriften over mobiliteit, met als dieptepunt 6000 zogenaamde boventalligheidsbrieven.
Grote aantallen collega’s, uit alle rangen, reageren uitermate teleurgesteld omdat ze het gevoel hebben dat de
dienst hen liever kwijt is, dan rijk. De VHMF is van mening
dat deze brieven nooit hadden mogen worden verzonden.
Als je per se brieven wil sturen om naast interne ook externe mobiliteit te bereiken dan zou je, op grond van de logica, alle medewerkers een brief moeten sturen en uitstroombevorderende faciliteiten moeten bieden.

De VHMF hecht zeer aan behoud van werkgelegenheid voor
jonge collega’s en aan nieuwe instroom. Dit mag echter niet
ten koste gaan van de andere groepen.
Wil onze leiding ruimte voor verjonging dan ligt een gesprek over externe mobiliteit voor collega’s aan het eind
van hun carrière het meest voor de hand.
Een goede vertrekregeling voor iedereen, van hoog tot laag,
boventallig of niet, zorgt dan vanzelf voor financiële ruimte
om jonge mensen in dienst te nemen.
In een brief van 18 maart 2011 van de Algemeen Directeur
Blauw, Hans Blokpoel, aan de directeuren lezen we dat de
context is veranderd: door de herinrichting van de regio’s
op korte termijn en de taakstellingen op de middellange
termijn zijn formatieberekeningen geen goede basis voor
boventalligheidsberekeningen.
Er komen dan ook geen nieuwe boventalligheidsbrieven,
maar de reeds verzonden brieven worden niet ingetrokken.
Het bestuur van de VHMF vindt het eerste een goede zaak
en het laatste een gemiste kans.
Een van de redenen om de brieven niet in te trekken zou zijn
dat de betrokken medewerkers dan de faciliteiten van het
Sociaal Flankerend Beleid kunnen behouden. Deze faciliteiten zouden echter, als je echt mobiliteit wil, voor alle medewerkers moeten gelden.
Je kunt nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste
rang zitten!
De brief van Blokpoel gaat in eerste instantie uit van vrijwil-

Volgens het gezamenlijke rapport ‘De grote uitstroom’ van
overheidswerkgevers en bonden is in 2020 bij overheid en
onderwijs 70% van het personeel vertrokken.
De toekomstige uitstroom bij de Belastingdienst is zodanig
dat het overschot binnen enkele jaren omslaat in een tekort.
De door onze nieuwe dienstleiding vaak gememoreerde
vergrijzing van het personeel kan en mag nooit een reden
zijn om onder de vlag van een mobiliteitsbegrip een dergelijke massale actie te ondernemen. Dit schurkt aan tegen
leeftijdsdiscriminatie. Bovendien is de onevenwichtige leeftijdsopbouw de keuze van de dienstleiding in het verleden.

Informatief - juni 2011

09

ligheid maar als laatste stap kan naar de mening van de
dienstleiding verplichte interne mobiliteit aan de orde komen om de continuïteit van het bedrijf te kunnen borgen.
Deze mogelijke verplichte verplaatsingen berusten naar de
mening van de bonden op een onjuiste uitleg de dienstleiding van de artikelen 57 en 58 van het ARAR. Hiertoe hebben zij op 25 maart een brief gestuurd aan de dienstleiding.
Zij geven hierin aan dat naar hun mening artikel 57 en 58
ARAR bedoeld zijn voor specifieke gevallen en niet bedoeld
zijn om een collectief organisatieprobleem op te lossen.
“Gaten en bulten” dienen volgens de bonden opgelost te
worden middels een fase 2 reorganisatie met de daarbij behorende vrijwilligheid en faciliteiten. Mocht dit niet lukken
dan kan in samenspraak met de medezeggenschap en de
centrales over gegaan worden naar fase 3. Op basis van de
regels van het RPVB wordt dan bepaald wie er verplicht
wordt verplaatst. Partijen beraden zich op de ontstane situatie.

Dames en heren, gisterochtend stond op de voorpagina van
nrc.next het bericht dat zelfhulpkassa´s in bedrijfskantines, ooit aangekondigd als het systeem van de toekomst,
tot verlies leiden. Veel bedrijven plaatsen daarom “gastheren” of camera´s bij de zelfhulpkassa´s en KPN heeft gewoon de kassajuffrouw weer terug gehaald.
Al jaren geven veel leden van de VHMF aan dat horizontaal
toezicht bij bedrijven geflankeerd dient te worden door periodiek verticaal toezicht. En door streng toezicht bij bedrijven die niet onder HT vallen. Dit heeft het bestuur van de
VHMF in een gesprek met Hans Blokpoel op 2 februari 2011
nogmaals onder de aandacht gebracht. Verder heeft de
VHMF aangegeven dat horizontaal toezicht bij MKB via de
boekhoud- of advieskantoren niet gaat werken als dit niet
wordt geborgd door certificering van die kantoren of wettelijke verplichtingen. Deze kantoren hebben immers geen
onderzoeksplicht maar enkel een samenstellingsverplichting.

Voor het bestuur van de VHMF is de oplossing simpel.
Externe mobiliteit los je op door faciliteiten te bieden aan
iedereen die wil, door een goede vertrekregeling voor ouderen en door natuurlijk verloop. Met een goede vertrekregeling bedoel ik niet de vertrekregeling zoals die onlangs het
levenslicht heeft gezien. Voor collega´s geboren voor 1950
zijn de vertrekpremies te laag: er worden 3 of 6 maandsalarissen in de pensioenpot gestort . En voor degenen die geboren zijn na 1950, kan een jaarsalaris gestort worden in de
pensioenpot, afhankelijk van de fiscale ruimte.
Daar staat dan tegenover dat zo iemand, als hij bijvoorbeeld
de belastingdienst verruilt voor een andere werkgever, vervolgens zijn voorwaardelijk pensioenrecht op grond van de
VPL-deal verliest. Dit bedrag zal een groot gedeelte van de
extra storting weer te niet doen.

Voor veel leden van de VHMF is de geloofwaardigheid van
de Belastingdienst als toezichthouder langzamerhand in
het geding. De VHMF krijgt signalen van adviseurs dat ze de
indruk hebben dat horinzontaal toezicht hen wordt opgedrongen. Het verticale toezicht is zwaar teruggelopen ten
opzichte van enkele jaren geleden.
Onder druk van de politiek is er sprake van een zware overwaardering van de dienstverlening ten opzichte van het toezicht. Door de wens van de snelheid van teruggave zijn de
eerste ongelukken, zoals de VT-fraude, al uitvoerig in de
pers gekomen.
Als alle adviseurs de dienstverlening serieus gaan nemen
en alle fiscale vraagpunten vooraf gaan voorleggen aan de
belastingdienst, dan hebben we een ernstig tekort aan capaciteit.
De strakke sturing op de AWB-termijnen bij bezwaar lijkt
ertoe te leiden dat de termijn belangrijker wordt gevonden
dan een juiste uitspraak. Dit leidt tot brokken.
In de invordering lijkt het effectbejag door middel van ANPR
acties van een groter belang dan het invorderen van de
schulden.
Op kamervragen in februari 2010 over het invorderingsbeleid bij schulden minder dan € 1500,- stelde de staatssecretaris dat in verband met de capaciteit ten opzichte van
het sterk toegenomen aantal invorderingsposten, keuzes
gemaakt dienen te worden. Dat schulden waarvoor geen
loonvordering of overheidsvordering mogelijk is, weliswaar
oninbaar geleden worden maar dat dit niet bijt met de
rechtsgelijkheid omdat deze nog vijf jaar geïnd of verrekend
kunnen worden.
Wist u dat de grens van € 1500,- inmiddels zeer fors is verhoogd? Wat dacht u van de maatschappelijke uitstraling van
een dergelijke maatregel? En wist u dat er nog slechts ongeveer 300 belastingdeurwaarders actief zijn in heel het
land? Wist u dat deze nauwelijks meer iets te doen hebben?
Over geloofwaardigheid gesproken.
De VHMF vindt deze gang van zaken niet acceptabel. Alle
vaststaande schulden dienen per omgaande ingevorderd te
worden en het aantal deurwaarders en overige invorderaars dient onmiddellijk aan de benodigde capaciteit te
worden aangepast.

Interne mobiliteit is een managementprobleem en hoort
niet op de tafel van het GOBD te geraken.
Veel, zo niet alle, problemen kunnen worden opgelost door
eerst te schuiven met werk of personeelsbudgetten en vervolgens door een goed gesprek, loopbaanafspraken, detacheringsvergoedingen en een beetje reistijd is werktijd.
Waarom toch al deze bestuurlijke aandacht die door veel
medewerkers als uitermate bedreigend wordt ervaren. Besteed de bestuurlijke aandacht wat meer aan het al jaren
teruglopende toezicht. Het huis moet toch op orde! Deze
mobiliteits-onrust werkt in hoge mate contraproductief.

Interne mobiliteit is een
managementprobleem
en hoort niet op de tafel
van het GOBD te geraken.
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Advies: laat de ambtenarenstatus ongemoeid.
Een inbreuk hierop
levert grote risico’s op
voor onze maatschappij.

Immers, als niet alle vaststaande schulden ingevorderd
worden dan is het aanbrengen van correcties bij heffen en
controleren in veel gevallen niet meer zinvol.
Naast de geloofwaardigheid naar buiten toe wordt ook voor
de medewerkers de geloofwaardigheid van het management door de bovenstaande punten danig ondermijnd.
Al het bovenstaande en nog veel meer heeft het bestuur van
de VHMF voorgelegd aan Hans Blokpoel in het eerder genoemde, drie uur durende, gesprek.
Wij hebben hem geadviseerd om een vast, substantieel,
deel van zijn medewerkers in te zetten op verticaal toezicht
en daaraan meer prioriteit te schenken dan tot nu toe.
We hebben aangegeven dat wij zeer interessante aanzetten
hebben gelezen in de Middellange Termijnplanning “eenvoudig aanspreekbaar”.
Uiteraard is de VHMF zeer blij dat het model van collegiale
sturing is verlaten. We hebben echter benadrukt dat strakkere sturing niet moet resulteren in een situatie van nauwelijks of geen ruimte voor de lokale manager. Juist iemand die manager is in een model met integrale
zelfstandige managers, heeft grote behoefte aan eigen verantwoordelijkheid en beslissingsvrijheid.
Op het gebied van de personele paragraaf hebben wij onze
zorgen geuit over onze collega’s aan de onderkant van de
arbeidspyramide. Wij hebben Blokpoel op het hart gedrukt
dat de Belastingdienst, flankerend aan de vereenvoudigingen en de verdere digitalisering, met al zijn gewicht en
kracht ervoor dient te zorgen dat niemand straks zonder
werk komt te staan.
Hans Blokpoel heeft heel goed geluisterd en vroeg om een
intensievere samenwerking met de VHMF. Het bestuur
heeft er vertrouwen in dat de dienstleiding rekening zal
houden met de signalen die ze van onze vereniging ontvangen.
Bijna aan het eind van deze rede nog een tweetal opmerkingen.
Ten eerste, de discussie over functiestramienen loopt nog
steeds. De VHMF verzet zich al jaren tegen dit systeem.
Eind jaren negentig kwam de dienstleiding voor het eerst
met dit systeem op de proppen. Helaas kennen de management- en individuele functies al het systeem van de functiestramienen. Inmiddels trekken wij nu gezamenlijk met de
drie andere centrales ten strijde tegen dit systeem voor de
groepsfuncties. Bij functiestramienen komt het risico van
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een slechte uitvoering van het systeem eenzijdig bij de medewerker en dat is niet acceptabel.
De dienstleiding heeft eerst geprobeerd de centrales tegen
elkaar uit te spelen en vervolgens gesteld dat de centrales
niet bevoegd zijn. Beide acties zijn geheel of gedeeltelijk
mislukt. Ook dit jaar had de dienstleiding weer iets bedacht.
Binnen het nieuwe Functiegebouw Rijk zouden de groepsfuncties niet passen en daarom zou in het belang van de
medewerkers het verstandig zijn om alvast de functiestramienen in te voeren. Echter in het verslag van het formele
overleg tussen werkgever en bonden staat te lezen dat
groepsfuncties goed kunnen passen binnen het nieuwe
Functiegebouw Rijk. Er staat niet dat het moet worden gebruikt maar het kan wel. Het kan verkeren.
Ten tweede, er gaan in de Belastingdienst stemmen op om
de top van ZGO te concentreren in het westen van het land.
Dit lijkt de VHMF geen goed idee.
Vanaf 2015 wordt de arbeidsmarkt voor academici steeds
krapper. De concurrentie tussen werkgevers is op de arbeidsmarkt in het westen van het land het grootst. Daarom
dient de Belastingdienst eerder werk te verschuiven naar
andere delen van het land, waar het makkelijker is om
mensen te krijgen c.q. te behouden voor de Belastingdienst.
De Belastingdienst wil “het huis op orde hebben”. Juist bij
ZGO was dat het meest het geval. Daar hoeft dus niets te
worden veranderd. De VHMF is vooralsnog voor handhaving
van de huidige status quo.
Dames en heren, ik wil eindigen met een aantal adviezen.
Aan de dienstleiding:
stop met alle gedoe rondom mobiliteit en functiestramienen. Inspireer de medewerkers door de focus, veel meer
dan nu, te leggen op goed en rechtvaardig toezicht.
Aan minister Donner:
laat de ambtenarenstatus ongemoeid. Een inbreuk hierop
levert grote risico’s op voor onze maatschappij.
Aan minister Donner:
geef de rijksambtenaren een behoorlijke loonsverhoging;
laat hen, zoals het is afgesproken, gewoon enigszins in de
pas lopen met het bedrijfsleven; er is meer geld dan gedacht. Zorg dat er geen gedwongen ontslagen komen; een
compacte overheid bereik je vanzelf door natuurlijk verloop.
Aan de bonden:
stop met specifieke acties voor de brandweer, het bijzonder
onderwijs, defensie of de zorg. Dit zaait alleen maar verdeeldheid. Houdt elkaars hand vast en ga met zijn allen
naar de Dam. Laat het kabinet voelen dat het echt menens
is.
Tot slot aan het kabinet:
bezuinig minder op groepen maar veel meer algemeen. Bijvoorbeeld: koop wat minder of wat goedkopere vliegtuigen;
verhoog de AOW-leeftijd al in 2012 met een maand; verhoog
de eerste schijf met een of twee procent en, last but not
least, bezuinig niet op de Belastingdienst!
Dames en heren, niet alles wat u in deze laatste zinnen gehoord hebt is vaststaand VHMF-beleid, maar ik kon het niet
laten!
Ik heb gezegd!
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Verslag van de
jaarvergadering
7 april 2011
door Hans Swinkels
1.

Opening

De voorzitter Erik Rutten opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. De aanwezige ereleden en
leden van verdienste en enkele gasten heet hij in het bijzonder welkom.
Vervolgens worden de leden genoemd die het afgelopen
jaar zijn overleden en zij worden staande in stilte herdacht.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

In de vorige ledenvergadering is de vraag gesteld of de
VHMF kwalificeert als een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Jurjen Glazenburg deelt naar aanleiding
daarvan mee dat hiernaar navraag is gedaan bij de inspecteur. Deze heeft bevestigd dat onze vereniging kan worden
beschouwd als een SBBI.
De secretaris deelt mee dat er met uitzondering van enkele
afmeldingen geen ingekomen stukken zijn.

3.	Verslag van de vergadering van de
ledenvergadering van 8 april 2010
Het verslag is opgenomen in de Informatief van juni 2010.
Het wordt onder dankzegging aan de secretaris zonder opof aanmerking goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Financieel gedeelte

•
Financieel verslag 2010 van de penningmeester.
De jaarrekening is gepubliceerd in Informatief van maart
2011. Tevens wordt de jaarrekening als PowerPointpresentatie gepresenteerd aan de vergadering. De penningmeester geeft een korte toelichting op de rekening. Hij merkt
daarbij op dat het vermogen van de vereniging is toegenomen. De aanwezigen stellen geen vragen over de jaarrekening.
•
Verslag van de kascommissie
De verklaring van de kascommissie, bestaande uit mr. C.H.
Diekerhof en drs. J. Hindriks, wordt aan de orde gesteld.
Deze werd eveneens gepubliceerd in Informatief van maart
2011, tevens wordt deze geprojecteerd via de PowerPointpresentatie. De kascommissie verklaart daarin dat de financiële administratie is gecontroleerd en dat deze in orde
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is bevonden. Ze stellen voor om het bestuur te dechargeren
voor het door haar gevoerde beleid. De aanwezige leden
stemmen met een applaus hiermee in.
•
Begroting 2011 en de contributie 2012
Naar aanleiding van de voorgestelde begroting voor het jaar
2011 wordt vanuit de zaal de vraag gesteld of er in de begroting rekening is gehouden met de kosten van eventuele acties in het kader van de CAO. Hierop antwoordt de vicevoorzitter dat acties in het kader van de CAO-onderhandelingen
in eerste instantie een zaak zijn van de sector Rijk van de
CMHF. Hiervoor dragen wij ook contributie af aan de CMHF.
Mocht het zo zijn dat bij de CMHF tekorten ontstaan, dan zal
een beroep worden gedaan op de verenigingen voor extra
bijdrage. Wel roept de vicevoorzitter mede in zijn rol als
voorzitter van de sector Rijk de aanwezigen op om waar nodig steun te verlenen aan de acties die eventueel gevoerd
gaan worden.
Voorgesteld wordt om de contributie voor 2012 te handhaven op de bedragen zoals deze ook reeds golden voor 2010
en 2011. De vergadering gaat hiermee akkoord.
•
Kascommissie 2011
Als leden voor de kascommissie 2011 worden voorgesteld
drs. J. Hindriks en mr. F.N.G. van der Elst. Het voorstel voor
deze kascommissie wordt met een luid applaus uit de zaal
goedgekeurd.

5.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn de bestuursleden Frank van Wuijckhuise,
Hans Herings en Hans Swinkels. Zij hebben zich alle drie
herkiesbaar gesteld. Met applaus geven de aanwezige leden te kennen dat zijn met de herverkiezing van de aftredende bestuursleden instemmen. Hans Swinkels wordt
daarbij tevens herkozen in de functie van secretaris.

6.	Uitreiking van de prijs voor het essay
“De tax-professional anno 2025”
Als ingelast agendapunt komt aan de orde het uitreiken van
de prijs voor het essay “De tax-professional anno 2025”.
Twee essays zijn hiervoor genomineerd. Deze genomineerde essays zijn ook gepubliceerd in Informatief van maart
2011. De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury

Wilma Kamminga samen met de genomineerden, Robert Verbraak, Christine van der Worp, Ben van Lokven en Ron Ahrens op het podium.

Wilma Kamminga. De genomineerden, Christine van der
Worp, Ben van Lokven, Ron Ahrens en Robert Verbraak,
worden verzocht naar het podium ter komen. Wilma geeft
vervolgens aan dat het idee voor de essays is ontstaan uit
het thema van het symposium dat in de middag zal plaatsvinden. Zij bedankt eenieder die heeft bijgedragen aan dit
symposium, met name noemt ze ook de respons die uit de
diverse afdelingen is gekomen in de voorbereiding van het
symposium. Vervolgens gaat ze kort in op de inhoud van de
beide stukken en waarom deze door de jury zijn genomineerd. Als winnaar heeft de jury uiteindelijk gekozen voor
Robert Verbraak met zijn essay “Belastinginspecteur?”. Hij
krijgt vervolgens de prijs uitgereikt in de vorm van het boek,
”Op gelijke voet”, van Tom Pfeil.

7.

Jaarrede

De voorzitter spreekt vervolgens de jaarrede 2011 uit. Aangezien deze jaarrede integraal in Informatief wordt opgenomen, wordt in dit verslag van de jaarvergadering volstaan
met een samenvatting van de besproken punten.
Als eerste stelt de voorzitter aan de orde het initiatiefwetsvoorstel om de ambtenarenstatus af te schaffen voor vrijwel alle ambtenaren. Hij geeft daarbij de redenen aan
waarom de VHMF tegen de afschaffing van de ambtenarenstatus is. Vooral legt hij daarbij de nadruk op de bescherming voor ambtenaren die het geweldsmonopolie van de
overheid uitoefenen, waaronder ook de belastingambtenaren in heffing, controle en inning. Deze bescherming leidt
bovendien tot een meer integer ambtenarencorps. Om onze
bezwaren nog eens uiteen te zetten heeft het bestuur hier-
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over een brief gestuurd aan minister Donner.
Een volgend onderwerp is de nog af te sluiten CAO. De eis
voor een loonsverhoging wijst minister Donner resoluut van
de hand. Hij stelt dat daar geen geld voor is. Ook ten aanzien van een belangrijke eis van de VHMF dat er tenminste
een toezegging gedaan moet worden over de werkzekerheid is de minister niet bereid een toezegging te doen dat er
geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De voorstellen
voor het nieuwe sociaal flankerend beleid blijken ook beduidend slechter dan het huidige sociaal flankerend beleid.
Het geheel is dan ook naar de mening van de VHMF volstrekt onacceptabel.
De pensioenen worden ook in de jaarrede besproken. Hierbij wordt ingegaan op het pensioenakkoord zoals dat door
de Stichting van de Arbeid is gepresenteerd. Dit zou moeten
leiden tot een pensioen dat meeademt met de economische
situatie. De risico’s, zowel positief als negatief, liggen in dit
voorstel bij de deelnemers. Overigens is ook op dit moment
het stelsel minder zeker als menigeen verwacht. Inmiddels
blijkt echter dat de eenheid aan het vakbondsfront ver te
zoeken is. De FNV heeft namelijk een aantal eisen neergelegd waaraan een nieuw pensioenstelsel zou moeten voldoen. Ook vanuit het ministerie van Sociale zaken bestaan
er bezwaren tegen het voorstel omdat men van mening is
dat bepaalde onderdelen strijdig zouden zijn met het Europese eigendomsrecht. De VHMF betreurt dat het pensioenakkoord nu weer ver weg lijkt. We zijn namelijk bevreesd
dat straks de rekening onevenredig bij bepaalde groepen
wordt neergelegd.
Vervolgens wordt de Belastingdienst besproken. De mobili-
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teit en geloofwaardigheid van de Belastingdienst zijn onderwerpen die de leden bezighouden. De VHMF hecht aan
het behoud van de werkgelegenheid voor jonge collega’s.
Dat mag echter niet ten koste gaan van andere groepen.
Verder zijn we van mening dat de faciliteiten van het sociaal
flankerend beleid voor alle medewerkers zouden moeten
gelden, en niet alleen voor degenen die de zogenaamde boventalligheidbrief hebben ontvangen. Ook gaat de voorzitter nog kort in op de uitleg van de dienstleiding om artikel
57 en 58 van het ARAR te gebruiken voor de verplichte mobiliteit. De bonden hebben daarover een brief gestuurd aan
de dienstleiding, waarin wordt aangegeven dat deze artikelen alleen zien op specifieke gevallen en niet om collectieve
organisatieproblemen op te lossen. De VHMF ziet als oplossing het bieden van faciliteiten aan iedereen die wil vertrekken, het natuurlijk verloop en een goede vertrekregeling
voor ouderen. Daarna wordt ook nog ingegaan op de geloofwaardigheid van de Belastingdienst. Van belastingadviseurs worden signalen ontvangen dat het horizontaal toezicht hen wordt opgedrongen. Het verticale toezicht is fors
teruggelopen ten opzichte van enkele jaren geleden. Ook

De VHMF is tegen de
afschaffing van de
ambtenarenstatus.
het aspect van de dienstverlening wordt overgewaardeerd
tegenover het toezicht. De strakke sturing op AWB-termijnen bij bezwaar leidt er toe dat de termijn belangrijker
wordt dan een goede en juiste uitspraak. Ook het niet invorderen van vaststaande schulden beneden een bepaald bedrag tast de geloofwaardigheid aan. Als deze niet meer
worden ingevorderd zijn controle en het aanbrengen van
correcties in veel gevallen niet meer zinvol.
We hebben wel geconstateerd dat er een aantal interessante aanzetten staan in de middellange termijnplanning
“eenvoudig aanspreekbaar”. We zijn echter wel van mening
dat er voldoende ruimte moet blijven voor de lokale manager, omdat deze behoefte heeft aan een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsvrijheid. Aan het eind van dit onderdeel wordt nog kort ingegaan op de nog lopende
discussie over de functiestramienen. Ook zijn we van mening dat het idee om de top van ZGO te concentreren in het
westen van het land geen goed idee is. Aangezien vanaf
2015 de arbeidsmarkt voor academici krapper zal worden,
hetgeen vooral in het westen van het land de concurrentie
zal vergroten verdient het juist de voorkeur werkzaamheden naar andere delen van het land te verschuiven.
De jaarrede wordt afgesloten met een aantal adviezen aan
de dienstleiding, minister Donner, de vakbonden en het kabinet.
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8.	Bespreking van de jaarrede en actuele
zaken
Als spreker is Jan Hut als onderhandelaar en beleidsmedewerker van de CMHF uitgenodigd om de vergadering op de
hoogte te stellen van actuele zaken op het gebied van de
CAO, de pensioenen, het sociaal plan, de ambtelijke status
en het nieuwe functiegebouw rijk.
De CAO ligt zoals Jan Hut het noemt “dood voor de kast”. Er
zijn een aantal rondes geweest waarin de wensen van de
vakbonden en de minister aan de orde zijn geweest. Dit
heeft zich echter toegespitst op twee zaken, het loon en een
non-ontslaggarantie. Op beide punten staan de werkgever
en de bonden echter lijnrecht tegenover elkaar. Hoewel in
het regeerakkoord staat dat er voor één jaar een nullijn
geldt voor de salarissen heeft Donner dit op twee jaar gesteld. De bonden zijn van mening dat een verhoging van 2%
redelijk is, gezien de inflatie en de ontwikkeling in de markt.
Donner is van mening dat de ambtenaren in de afgelopen
vier jaar meer hebben gekregen dan werknemers in de
markt, terwijl de bonden van mening zijn dat dit slechts een
inhaal is geweest van de achterstand die in het verleden is
opgelopen. Donner is ook niet bereid om een non-ontslaggarantie te geven, ondanks het feit dat er binnen enkele jaren personeelstekorten zullen ontstaan. In onze visie is het
daarom dom om nu mensen te ontslaan: je hebt ze over
enige tijd weer hard nodig. De bonden hebben wel ruimte
geboden om te onderhandelen maar stellen dat er wel gekeken moet worden naar de markt en naar de te verwachten inflatie. De bonden hebben inmiddels een ultimatum
gesteld waardoor we in feite in een actietraject zitten. Op dit
moment wordt er echter eerst nog gekeken naar de werkgarantie en het sociaal flankerend beleid omdat we als
CMHF werkgelegenheid momenteel stellen boven salarisverhoging. Jan Hut doet wel een oproep om als geen enkel
punt tot resultaat leidt om tot actie over te gaan. Ook het
concept voor een nieuw sociaal plan is niet acceptabel. Met
name noemt Jan Hut het afschaffen van het LIFO-systeem
(Last In First Out) en de overgang naar een afspiegelingssysteem. Verder zou de termijn voor herplaatsingskandidaten worden gekoppeld aan de diensttijd. Als derde onderdeel noemt hij het beëindigen van de loonsuppleties voor
herplaatsingskandidaten. In het nieuwe voorstel zou als
passend werk beschouwd worden een functie die drie schalen lager ligt en na verloop van tijd zou de WW-definitie gelden waardoor elk soort werk geaccepteerd dient te worden
en ook het daarbij horende lagere salaris wordt verdiend.
De bonden beraden zich nu op een tegenvoorstel met betrekking tot het sociaal flankerend beleid. Dit ligt echter
niet eenvoudig, omdat andere bonden het LIFO-systeem
niet als principieel zien en bereid zijn dit te verlaten. Voor
de CMHF is het LIFO-systeem echter wel principieel. Op het
gebied van de termijn voor herplaatsingskandidaten is de
CMHF wel bereid te onderhandelen omdat men van mening
is dat het niet onredelijk zou zijn om dit te koppelen aan de
diensttijd. Het nieuwe begrip passende arbeid en de beëindiging van de loonsuppletie zijn voor de CMHF onbespreekbaar. Uit de zaal wordt de vraag gesteld of het LIFO-systeem
geldt per organisatie, eenheid of dienstbreed. Gekeken zal
moeten worden naar het onderdeel waar de reorganisatie
plaatsvindt. Dit zal ook gelden als er uiteindelijk een afspie-

gelingssysteem zou komen. Maaike Koolen vraagt of het
afspiegelingsbeginsel voor de hele Belastingdienst zou
gaan gelden, nu deze als geheel in reorganisatie is. Jan Hut
vraagt zich af of de gehele Belastingdienst in reorganisatie
is. De vraag wordt geparkeerd tot de bespreking van de actuele zaken en de jaarrede.
Jan Hut gaat vervolgens in op het nieuwe functiegebouw
Rijk, waartoe door de Ministerraad is besloten. Als eerste
laat hij weten dat vanuit de CMHF is gesteld dat binnen dit
nieuwe functiegebouw het systeem van groepsfuncties kan
blijven bestaan. In het nieuwe functiegebouw komen er
breed beschreven functies. Voor de Belastingdienst moet
het nieuwe functiegebouw eind 2015 gerealiseerd zijn. Bij
de invoering moet volgens de bonden worden gekeken naar
de diverse werkvelden om te voorkomen dat vervolgens de
volledige organisatie in reorganisatie zal zijn.
Met betrekking tot de ambtelijke status verwijst Jan naar
hetgeen door de voorzitter in de jaarrede daarover al is opgemerkt. Jan Hut geeft aan dat inmiddels de Raad van State advies heeft uitgebracht over het wetsvoorstel. Hoewel
dit advies niet openbaar is staat vrijwel vast dat dit advies
negatief is. Ook het kabinet zit niet te wachten op de afschaffing van de ambtelijke status omdat dit waarschijnlijk
erg kostbaar zal zijn.
Tenslotte gaat Jan Hut nog kort in op het pensioenakkoord.
Met name merkt hij op dat inmiddels minister Kamp heeft
aangegeven dat hij, ondanks de bezwaren die de FNV heeft
ingebracht, zijn eigen verantwoordelijkheid zal nemen. Hij
noemt daarbij de verhoging van de leeftijd naar 66 jaar in
2020 en de beperking van de fiscale ruimte voor pensioenen. Minister Kamp heeft aangeven dat hij bereid is iets te
doen als de sociale partners tot een akkoord komen, zonder
overigens precies aan te geven wat deze toezegging inhoudt.
De voorzitter dankt Jan Hut voor zijn inbreng en gaat over
tot de bespreking van de jaarrede en de actuele zaken.
Als eerste gaat Erik Rutten in op de vraag van Maaike Koolen over het afspiegelingsbeginsel. Hij is van mening dat bij
het verlaten van het LIFO-systeem de kans bestaat dat de
facto het FIFO-systeem (first in first out) wordt ingevoerd:
bij afspiegeling zullen namelijk ook jongeren worden ont-

daar iemand, die korter in dienst is, zou moeten vertrekken.
Hij blijft daarom van mening dat we er op moeten inzetten
dat iedereen in dienst blijft. Jan Hut geeft nog aan dat uit
onderzoek is gebleken dat in de praktijk, zelfs onder het
huidige LIFO-systeem, toch vaak de jongeren vertrekken
omdat zij bij overtolligheid succesvol ander werk kunnen
vinden, waardoor dus in de praktijk toch vaak ouderen in
fase 3 van het sociaal flankerend beleid terechtkomen.
Hans Herings geeft nog aan dat in de Belastingdienst met
de dienstleiding is afgesproken dat er geen herplaatsingskandidaten zullen zijn. Tevens vinden de centrales dat voordat mensen in fase drie komen zij eerst alle mogelijkheden
van fase twee gekregen moeten hebben.
Op een vraag uit de zaal geeft Erik Rutten aan dat fase drie
niet alleen het voorportaal is van gedwongen ontslag, maar
dat daarin mensen ook gedwongen verplaatst kunnen worden.
Tevens wordt nog kort gememoreerd dat ministeries eigen
risicodrager zijn. Bij gedwongen ontslag zal elk ministerie
de bovenwettelijke uitkering die iemand bij ontslag krijgt,
uit het personeelsbudget moeten betalen, zonder dat daar
nog arbeid tegenover staat.
Willem van der Voort maakt een aantal opmerkingen over
de ambtelijke status, die volgens hem gezien moet worden
als privatisering van de publiekrechtelijk taken. Hij hangt
daaraan een aantal rechtsbeginselen uit het bestuursrecht
en het burgerlijk recht. Hij gaat tevens in op aspecten van
marktwerking ten aanzien van publiek recht. Met name
door de verhoging van het griffierecht, die zal leiden tot het
belemmeren van de toegang tot de rechter. Dit leent zich
naar zijn mening daarom niet voor marktwerking. Erik Rutten geeft aan dat hij de zaak van de verhoging van het griffierecht eventueel kan meenemen naar het gesprek met de
Staatssecretaris. Tonny Janssen reageert op het pleidooi
van Willem van der Voort over het griffierecht. Hij ziet niet
het probleem van deze verhoging aangezien in 80% van de
zaken de Belastingdienst gelijk krijgt. Hierop ontstaat een
korte discussie over dit onderwerp.

9.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt door de aanwezigen geen gebruik
gemaakt.

10. Sluiting

Jan Hut: “De CAO ligt
‘dood voor de kast’”.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor
zijn of haar aanwezigheid. Hij wenst iedereen een smakelijke lunch toe en hoopt dat we elkaar na de lunch weer zien
bij het symposium.

slagen, die echter dan weer worden aangenomen omdat
men naar verjonging van de dienst wil. Het gevolg zal dan
zijn dat uiteindelijk alleen de ouderen ontslagen zullen worden, hetgeen onrechtvaardig is aangezien jongeren op de
arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk zullen komen dan
ouderen. Hans Herings stelt dat een bijkomend nadeel van
het afspiegelingsbeginsel is dat het zeer lastig uit te voeren
is. Hij geeft daarbij het voorbeeld dat iemand uit Groningen
op die grond naar Amsterdam zou moeten gaan, terwijl

Informatief - juni 2011

15

Juryrapport “de tax
professional anno 2025”
Tijdens de jaarvergadering is, zoals u in het
verslag hebt kunnen lezen, een prijs uitgereikt aan de winnaar van de prijsvraag “de
taxprofessional anno 2025”. Beide genomineerde bijdragen zijn in de vorige Informatief gepubliceerd. Hieronder treft u het
juryrapport aan.
Het aangegeven kader van de opdracht
Beschrijf de tax-professional 2025 in termen van rol en taak
binnen de overheid en binnen de dan relevante maatschappelijke omgeving. Stuur de bijdrage - maximaal 1000 woorden - in onder vermelding van “de tax-professional anno
2025”. “We leggen het accent op de toekomst: hoe zien we
als Belastingdienst de rol van de tax-professional? Kijk
naar toekomst met de bril van de 55 jonge fiscalisten die als
uitzendkracht bij de Belastingtelefoon instromen”!
De jury (Thijs Hellegers, Frank Wuijckhuise, Paul Gunnewijk en Wilma Kamminga) heeft uit de ingezonden bijdragen de twee meest aan deze opdracht te linken verhalen
genomineerd. In de Informatief nr. 67 van maart jl. zijn deze
gepubliceerd. Beide verhalen geven op geheel eigen wijze
een indruk van de positie van de professional anno 2025
waarbij samenwerken en het onderdeel zijn van een groter
geheel wezenlijke kenmerken blijken te zijn.
De jury heeft over de afzonderlijke bijdragen het volgende
bevonden:

De eerste genomineerde: De inspecteur anno
2025
Door Christine van der Worp, Ben van Lokven en Ron Ahrens
Een gedegen verhandeling over de inspecteur anno 2025.
Vanuit het heden worden op een geloofwaardige wijze de lijnen doorgetrokken naar de nabije toekomst. Het stuk zet alle
ontwikkelingen keurig op een rij, zoals daar zijn maatschappelijk, Europa, gedragsbeïnvloeding, Freies Ermessen, wijze
van sturing en goed ambtenaarschap en schetst een doorwrocht beeld van de toekomst. De stip aan de horizon wordt
een tot de verbeelding sprekende realiteit en dat is knap gedaan! Tegelijkertijd leest het verder als een ambtelijke notitie; alle vereiste parafen van hogere echelons staan erop en
wat de jury betreft kan het zo naar de Tweede Kamer. De Vereniging kan zeker zijn voordeel doen door dit verhaal bij de
discussie over de toekomst van het vak stevig te betrekken.
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Winnaar Robert Verbraak neemt zijn prijs in ontvangst.

De tweede genomineerde: Belastinginspecteur?
Door Robert Verbraak
Dit verhaal overrompelt door zijn verrassende invalshoek,
namelijk terugkijkend vanuit de toekomst. De stip aan de
horizon kijkt in deze setting terug naar het verleden. Daarbij worden wilde en iets minder wilde ideeën niet geschuwd.
De lezer wordt meegezogen in de ongeremde fantasieën.
Daardoor inspireert het verhaal om het heden los te laten,
buiten de kaders te durven en mee te denken over wat gebeurt als fantasie de vrije loop krijgt. Tegelijkertijd wordt
subtiel de verbinding gelegd met het heden. De grote verdienste van deze bijdrage is dat hij ons oproept los te komen van ‘wetten, vooroordelen en praktische bezwaren’.
De essentie van dit stuk is juist niet te denken ‘ja, maar’; als
je durft te dromen is alles mogelijk!
Ook knap gedaan.

Samenvatting en conclusie
Het is een moeilijke en makkelijke beslissing geweest,
moeilijk in de zin van maken we een keuze gebaseerd op
vakmanschap of maken we een keuze gebaseerd op smaak
welk verhaal het hoogste scoort. Oftewel een spagaat: degelijk versus frivool.
De jury heeft gekozen voor de gevoelsmatige invalshoek.
‘De eerste indruk’ overtuigde ons als winnaar door zijn originaliteit, lichtvoetigheid en fantasie. Het doet een geslaagd
appèl op het voorstellingsvermogen en de creativiteit van
de lezer. In die zin is het zeker bruikbaar als aanjager voor
de discussie over de (tax-)professional van de toekomst.
De jury feliciteert Robert Verbraak dan ook van harte met
zijn “Belastinginspecteur?” van wellicht een nog te schrijven reeks ‘tax-fiction’.

Symposium VHMF

De Belastingdienst
in deze tijd:
De veranderende rol van de professional
door Wilma van Hoeflaken
De Belastingdienst in deze tijd, en de veranderende rol van de professional – deze
onderwerpen stonden centraal op het
drukbezochte symposium van de VHMF op
7 april in de Utrechtse Jaarbeurs. Professionals met uiteenlopende achtergronden
gingen op deze thema’s in.

plaats staat het management, dus ook ik.’
Maar al ontbreekt de term professional in het plan, professionals blijven beslist nodig, aldus Veld. Medewerkers
moeten in staat zijn de gestelde doelen te bereiken, ze
moeten kunnen samenwerken met medewerkers van andere publieke en ook private organisaties en ze moeten de
technologische ontwikkelingen in hun werk kunnen bijhouden, zowel in relatie tot belastingplichtigen als bijvoorbeeld
het gebruik van technologie in de fraudebestrijding.

Nadat VHMF-voorzitter Erik Rutten de aanwezigen welkom
had geheten en de organisatoren van het symposium had
bedankt, gaf hij snel het woord aan dagvoorzitter Jo Engelen, want er stond die middag véél op het programma. Engelen vertelde over zijn vader, die toevallig die dag zijn 95e
verjaardag vierde, en die lang geleden accountant was bij
een multinational. Toen Jo Engelen bij de Belastingdienst
ging werken, vertelde zijn vader hem dat bij zijn voormalige
werkgever de papiervernietigers altijd op volle toeren
draaiden als de inspecteur in aantocht was. ‘Zijn de omstandigheden veranderd? Of de mensen?’vroeg Engelen
zich af. Hij concludeerde: ‘De menselijke omgeving is veranderd, dus moet de mens op een andere manier dealen
met zijn omgeving.’ Voor de Belastingdienst betekent dit
dat handhavingsregie centraal staat.

Strategische personeelsplannen

Geen professionals…
Directeur-generaal Peter Veld kwam als eerste aan het
woord over de veranderende rol van de professional. Een
lastig onderwerp, grapt Veld, want bij het screenen van het
middellange-termijnplan van de Belastingdienst had hij
moeten constateren dat het woord ‘professional’ er niet in
voorkwam. ‘Voor ons zijn de belastingplichtigen de belangrijksten, want zonder hen zouden wij er niet zijn. Daarna
komen de medewerkers, want zij doen het werk. Op de derde plaats de politiek, onze opdrachtgever. En op de vierde
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Veld pleit voor grondige verbeteringen. ’Quick wins zijn niet
de oplossing. Dan heb je in een jaar iets bereikt en dan verdwijnt het weer.’ Hij vertelt over een gesprek dat hij in zijn
IND-tijd (Immigratie- en Naturalisatiedienst) voerde met de
toenmalige minister Ernst Hirsch Ballin. Die zei: je moet
laaghangend fruit plukken. Maar Veld vond dat je ervoor
moest zorgen dat de bomen niet te hoog worden. Dat vindt
hij nog steeds. De Belastingdienst moet kleiner en goedkoper worden. Dat vraagt om een organisatie met een groot
aanpassingsvermogen, want de professionals moeten
steeds daar inzetbaar zijn waar de maatschappij hen nodig
heeft. In dat kader is het belangrijk dat bezuinigingen en
taakstellingen vooral gaan over de mensen die blijven en de
taken die gedaan moeten worden. ‘Dus als er iemand weggaat, zet je geen streep door die functie, want misschien
heb je juist in die functie veel meer mensen nodig’, zegt
Veld. Om die reden worden er nu in de dienst strategische
personeelsplannen gemaakt, waarin staat welk type medewerkers nodig zijn om straks het werk te doen. Medio 2011
worden die plannen naast elkaar gelegd en kan er een
koers uitgezet worden.
Over het werk van de Belastingdienst zegt Veld: ‘Veel doen
we goed en we hebben goede mensen. Dat werk blijven we
doen, want de Belastingdienst is de enige organisatie in
Nederland die nooit met opheffing bedreigd zal worden.’
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Paarse krokodil
De ontwikkelingen in de dienst verlopen evolutionair, maar
in het segment particulieren is sprake van een revolutie,
aldus Veld. Op 1 april 2011 waren er 7,2 miljoen aangiften
binnen en op 5 april 7,6 miljoen, 1 miljoen meer dan vorig
jaar op dat moment. Van de aangiften die op 1 april binnen
waren, waren er slechts 350.000 op papier. De Belastingdienst streeft naar een volledig vooringevulde aangifte
(VIA), aldus Veld. Daarin wil hij nog een stap verdergaan. De
voorlopige aanslag, die particulieren opgelegd krijgen nadat zij ingestemd hebben met hun VIA, noemt hij een ‘paarse krokodil’. ‘Daar moeten we zo snel mogelijk mee ophouden. We kunnen op dat moment ook een definitieve aanslag
opleggen. Dit moet binnen drie jaar gerealiseerd zijn.’ In
deze ontwikkelingen past ook mijnbelastingdienst.nl. Eenvoudiger processtappen zouden in dit traject enorm helpen,
aldus Veld, dus dat betekent veel aandacht voor formeel
recht op de fiscale agenda.

Standaardisatie
Veld wijst op het belang van horizontaal toezicht, iets waar
het bedrijfsleven volgens hem ook om vraagt. Daar horen
niet alleen convenanten met koepels bij, maar ook met individuele bedrijven. ‘Medewerkers zeggen wel eens: als we
een convenant sluiten hebben we niet altijd een perfect
beeld van een bedrijf. Het is waar dat je een goed beeld
moet hebben, maar ik vraag tegelijkertijd: heb je dat perfecte beeld nu dan wel?’
In de Belastingdienst worden horizontaal en verticaal toezicht soms als tegenstellingen gezien. Mensen die jarenlang in het toezicht hebben gewerkt, hebben soms hun twijfels over horizontaal toezicht, terwijl anderen de
repressieve aanpak ‘oude meuk’ noemen en zich alleen nog
maar richten op horizontaal toezicht. Veld wijst op de samenhang tussen alle toezichtvormen. ‘Er is horizontaal
toezicht en als het niet goed gaat is er verticaal toezicht en
anders is er nog de FIOD die we erop af kunnen sturen.’
Naleving van regels is gemakkelijker naarmate regels eenvoudiger zijn. ‘Ik ben erg voor standaardisatie’, zegt Veld,
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‘Je moet het zo organiseren dat mensen het niet fout kúnnen doen. Dus ga vooral niet op basis van casuïstiek nieuwe
regels maken.’
De directeur-generaal sluit zijn betoog af met de mededeling dat hij veel plezier beleeft aan zijn functie. ‘U bent nog
niet van me af.’

Alleen voorlopige aangiften
Rik Peters, docent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen, vertelt over het onderzoek naar de positie van
de inspecteur in de afgelopen 40 jaar, dat hij uitvoerde in
opdracht van de VHMF. Een populair onderzoeksthema, zo
blijkt, want in plaats van de 3 of 4 studenten die zich normaal gesproken aanmelden voor een dergelijk onderzoek
waren er nu maar liefst 15 kandidaten die allemaal graag
wilden rondkijken bij de Belastingdienst. ‘Een novum voor
de afdeling geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen’, aldus Peters.
Hij benaderde de onderzoeksvraag van de VHMF volgens de
methode van de leergeschiedenis. ‘Deze methode, die ontwikkeld werd in Boston en doorontwikkeld in Groningen,
beoogt het verhaal van een organisatie te vertellen vanuit
het perspectief van degenen die er werken. Dit collectieve
verhaal komt tot stand op grond van schriftelijke en monde-

Peter Veld: “U bent
nog niet van me af.”

linge bronnen. De objectiviteit wordt zoveel mogelijk geborgd door dwars door de organisatie te interviewen en de
resultaten volgens de methode van de historische bronnenkritiek met elkaar te vergelijken.’
Peters vertelt dat de onderzoekers dankbaar gebruik hebben gemaakt van het boek ‘Op gelijke voet’ van Tom Pfeil –
die samen met Paul Gunnewijk een gastcollege verzorgde
in Groningen – en van het ‘wandelende geheugen van de
Belastingdienst’, Bob Fuchs.
Peters studenten hielden op drie belastingkantoren tientallen interviews. Daarna besloten zes studenten door te gaan
voor een masterscriptie. In overleg met de VHMF werd besloten vier onderwerpen verder uit te diepen, namelijk de
geschiedenis van de managementconcepten bij de Belastingdienst, de interne communicatie, de relatie tussen de
verschillende managementlagen en tot slot de achtergronden van horizontaal toezicht. Maar het is nog te vroeg voor
conclusies, aldus Peters. Nog afgezien van het feit dat je in
het vak geschiedenis nooit conclusies kunt trekken – ‘in het
belastingvak kent u definitieve aangiften, maar historici
kennen alleen voorlopige aangiften’- , zijn de studenten nog
volop bezig met hun scripties.

Mythisch verleden
Desondanks heeft Peters veel te melden over de veranderende positie van de inspecteur. Die schetst hij aan de hand
van de twee grote veranderprocessen die bij de Belastingdienst plaatsvonden, namelijk de grote herstructurering
tussen 1987 en 1992, en Strax van 1998 tot 2005. ‘Maar
eerst neem ik u mee naar de voorgeschiedenis van deze
veranderingen’, zegt Peters, ‘Deze voorgeschiedenis wordt
bewoond door bijna bovenmenselijke wezens, de inspecteurs. Over deze inspecteurs doen in de dienst veel verhalen de ronde. Vanuit hun machtige kantoren bestierden zij
het gebied dat hun toebedeeld was. Gezamenlijk opgeleid
aan de Belastingacademie opereerden ze vanuit een goed
ontwikkeld wij-gevoel, dat gepaard ging met een sterke onderlinge solidariteit. Zowel binnen als buiten het kantoor
was hun wil wet. Als ondergeschikte ging je alleen achteruit
lopend de kamer uit. Ook de belastingplichtigen sidderden
voor de inspecteur.’
Meteen daarna nuanceert Peters dit beeld. Hij verwijst naar
het boek van Pfeil, waaruit blijkt dat in de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw allerlei ontwikkelingen gaande waren die de
positie van de inspecteur in de komende decennia zouden
beïnvloeden. In dit verband noemt Pfeil de toenemende automatisering en het loslaten van de 100%-filosofie. ‘Maar in
een leergeschiedenis van een organisatie gaat het daar niet
in de eerste plaats om’, zo houdt Peters de zaal voor, ‘op
grond van de interviews stellen wij vast dat het mythische
verleden van de inspecteur deel uitmaakt van het collectieve geheugen van de organisatie. Dit is belangrijk om het
zelfbeeld van de inspecteurs te begrijpen. Ooit hadden wij,
inspecteurs, het voor het zeggen – dat klinkt door in alle
interviews. Is dat een feit? Nee! Maar het is wél een feit dat
men zo tegen het verleden aan kijkt. Pas tegen dit zelfbeeld
wordt duidelijk hoe men in de organisatie kijkt naar de veranderende positie van de inspecteur.’

Vele managementtheorieën
Volgens Peters is de herstructurering van 1987 tot 1992
misschien wel de grootste reorganisatie die ooit in een Nederlandse overheidsdienst heeft plaatsgevonden. Eenheden werden niet langer georganiseerd rond belastingmiddelen, maar rond doelgroepen. Het gevolg was dat meer
dan 30.000 mensen van functie veranderden. Opmerkelijk
is dat degenen die dit hebben meegemaakt, hier met enige
nostalgie op terugkijken. Volgens Peters komt dit doordat
de Belastingdienst het beeld heeft dat zij deze herstructurering zelf heeft bedacht en uitgevoerd. Op grond van onderzoek van zijn studenten kan hij dat beeld nuanceren.
Onderzoekster Gerdien Conradi traceerde achter de herstructurering maar liefst 15 managementconcepten. Aanvankelijk had de Belastingdienst geen duidelijke visie op
management, maar daarvan was men zich terdege bewust.
Daarom deed de dienst onderzoek naar managementtheorieën. De drie belangrijkste organisatietheorieën die ten
grondslag lagen aan de herstructurering zijn de integratieen differentiatietheorie van Paul Lawrence en Jay Lorsch,
de rollentheorie van managementgoeroe Henry Mintzberg
en het concept van management-by-objectives van Peter
Drucker.
De Belastingdienst nam deze theorieën niet zomaar over,
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aldus Peters, maar sneed ze toe op de eigen organisatie.
Dat gebeurde door veel te overleggen en veel te experimenteren. ‘Uit het onderzoek doemt het beeld op van een organisatie die heel bewust in onderling overleg werkendeweg
een nieuwe koers probeert te vinden.’ Deze werkwijze verklaart waarom de doelgroepstructuur pas geleidelijk aan
werd gevonden. Peters: ‘Maar eenmaal gevonden, werd ze
ook radicaal uitgevoerd.’

Dirigent
Het leiderschap van Cor Boersma, destijds de directeurgeneraal, was cruciaal, stelt Peters. ‘Tegenwoordig hebben
we de mond vol over leiderschap, hele symposia worden eraan gewijd, maar volgens ons had Boersma het in de jaren
‘80 al bij het juiste eind. Ik citeer: Een goede dirigent staat

tijdens moeilijke passages niet met zijn rug naar zijn orkest, maar helpt zijn muzikanten door blikken en gebaren
en door respons van de spelers.’ Dat Boersma op respons
van de spelers lette, blijkt uit de bronnen. Er werden allerlei
‘contourennotities’ rondgestuurd, er vond veel visieoverleg
plaats en er werden ‘loodseenheden’ opgericht – Boersma
sprak niet van ‘pilots’, maar gaf de voorkeur aan het Nederlandse woord ‘loods’.
De tweede factor was de communicatie. De hele organisatie
werd bij de veranderingen voltrokken. Volgens Peters was
de Belastingdienst zich al vroeg bewust van de noodzaak
van communicatie. Er werd een apart bureau voor opgericht en Boersma schreef ‘management letters’, korte notities die in enorme oplagen naar de kantoren werden gestuurd. Daar werden ze besproken van voorzien van
commentaar teruggestuurd. Ook werd gebruik gemaakt
van filmpjes. ‘Heel modern voor die tijd, zeker voor een
overheidsorganisatie’, zegt Peters, die concludeert dat de
grote herstructurering zonder al deze vormen van communicatie nooit gelukt was.

Spagaat
Voor de positie van de inspecteur had de herstructurering
grote gevolgen. In de aanloop, al in 1984, werd de rang van
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inspecteur afgeschaft. ‘Niet langer was de inspecteur koning in zijn koninkrijk, maar hij werd lid van een team dat
als geheel verantwoordelijk was voor de belastingheffing.’
Dat betekende nogal wat. De oude hiërarchische verhoudingen werden doorbroken en de inspecteur moest de leiding over het proces en de inhoud delen met anderen. Hij
legde niet meer van bovenaf belasting op, maar bediende
vanuit een team een doelgroep. Tegelijkertijd bleef hij me-

‘Een goede dirigent
staat tijdens moeilijke
passages niet met
zijn rug naar zijn orkest, maar helpt zijn
muzikanten door
blikken en gebaren
en door respons van
de spelers.’

deverantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering. Volgens Peters leidde dit tot een paradoxale situatie
voor de inspecteurs. ‘Binnen de dienst bestond hun rang
niet meer, buiten de dienst werden ze nog steeds gezien als
de inspecteur.’ Velen hebben dit ervaren als een spagaat en
velen hebben de dienst dan ook verlaten in de jaren 90. Overigens hadden ook medewerkers in M2 moeite met de nieuwe rolverdeling.
De Belastingdienst was zich terdege bewust van deze problematiek. Uit een evaluatie in 1991 blijkt dat de afstand
tussen beleidsverantwoordelijken en lokale eenheden te
groot is. Bovendien schiet de leidinggevende tekort wat betreft het flexibel omgaan met taak- en doelstellingen, met
name in het spanningsveld tussen wetstoepassing en doelmatige bedrijfsvoering. In de evaluatie wordt dan ook gesteld dat de ingezette decentralisatie en differentiatie verder doorgevoerd moet worden.

Het draait om communicatie
Dat leidt tot de tweede grote verandering, Strax. Hoewel de
meningen hierover verdeeld zijn, concludeert Peters dat
Strax organisch aansloot op de grote herstructurering. Ook
nu werd er geen grote leider benoemd, maar werden managementconcepten breed beproken en getest. Het experimentele karakter van Strax kwam al tot uitdrukking in de
schrijfwijze, met de x, aldus Peters. Evenals in de jaren ‘80
werden de experimenten op een bepaald moment officieel
verklaard, nu door Boersma’s opvolgers, Joop van Lunteren en Jenny Thunnissen.
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Peters: ‘Net als bij de grote herstructurering draaide alles
om communicatie. Maar anders dan in de jaren 80 was
communicatie nu het uitgangspunt van de verandering geworden. Vanuit historisch oogpunt is Strax uniek. Je zou
kunnen zeggen dat de Belastingdienst zijn eigen managementconcept had ontwikkeld. Typerend voor dit concept
was het idee om de sturing ten opzichte van de bedrijfsvoering te autonomiseren met zelfsturing en horizontaal overleg.’
Ook Strax had grote gevolgen voor de positie van de inspecteur. Bij de grote herstructurering werd hij de teamspeler,
nu werd hij de communicator. Uit de interviews komt een
beeld naar voren van de inspecteur die overlegt, onderhandelt, overreedt en zich beweegt van tafeltjesoverleg naar
regionaal overleg naar specialistenoverleg en vice versa.
‘De meesten ging dit goed af en sommigen genoten duidelijk van hun rol’, zegt Peters.

Managers of specialisten?
In de onderzoek van de Groningse studenten komen vier
problemen naar voren. Allereerst de vergrijzing, die de continuïteit van de organisatie in gevaar kan brengen. Vervolgens de manier waarop de regionale verschillen zich verhouden tot de eenheid van beleid en uitvoering. Een ander
fundamenteel probleem is het aansturen van professionals.
Ooit was de inspecteur de uitvoerder van de wet, die zijn
gezag ontleende aan zijn juridische vakkennis. Daarna werd
hij teamspeler en moest hij zijn kennis en gezag delen. Dat
was al lastig, want zijn kennis was niet meer allesbepalend,
maar wel nodig om de organisatie te sturen. Peters: ‘Op dit
punt rijst de vraag hoeveel vakkennis nodig is om de organisatie te sturen. Volgens de meeste inspecteurs is vakkennis een noodzakelijke voorwaarde om goed te kunnen managen, maar volgens de managers is managen een vak
apart. Binnen Strax heeft de dienst dit probleem door overleg proberen op te lossen, maar de fundamentele vraag is
of communicatie voldoende is om hoogopgeleide kenniswerkers aan te sturen.’
Een ander probleem is het feit dat de Belastingdienst zich
beweegt tussen wat Peters noemt de twee grote subsystemen van de maatschappij: de politiek en de economie. Hierdoor moet de dienst naar twee kanten communiceren en
voortdurend boodschappen uit het ene systeem vertalen
naar het andere. ‘Op grond van deze historie rijzen twee
vragen. Is de politiek zich voldoende bewust van de wijze
waarop de Belastingdienst de eenheid van beleid en uitvoering realiseert? En is de terugkoppeling binnen de Belastingdienst én van de Belastingdienst richting politiek effectief genoeg om de continuïteit van de eigen processen te
waarborgen?’ Een antwoord heeft Peters niet. ‘Dat kunnen
wij als historici niet geven. We reiken de vragen alleen aan
om de discussie voort te zetten.’

Aantrekkelijke werkgever
Hans Blokpoel, Algemeen directeur Belastingregio’s, stelt
dat verandering de enige zekerheid is die er bestaat. Veel
veranderingen zijn bovendien niet eens voorspelbaar, zegt
Blokpoel. Als voorbeeld noemt hij de bankencrisis en de
politieke en maatschappelijke onrust in Noord-Afrika. Maar
ook dichter bij huis staat de tijd niet stil. ‘De maatschappij

wordt complexer, de burger mondiger, kritischer en veeleisender. De overheid kan het niet meer alleen, dus de eigen
verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven wordt groter.’ Ook de verantwoordelijkheid van de belastingambtenaar wordt groter, aldus Blokpoel. Daardoor ontstaat een
spanningsveld tussen enerzijds de dienstbaarheid aan het
grotere geheel en anderzijds de eigen autonomie van de
professional. ‘Dat we als Belastingdienst bezig zijn met een
middellange-termijnplan past daarbij.’ Volgens Blokpoel
staat de Belastingdienst een situatie te wachten die volkomen nieuw is: een krimpende organisatie waarvan méér
wordt verwacht dan ooit het geval was. ‘Met een medewerkerspopulatie die over een paar jaar fors gaat uitstromen,
maar net te laat om het krimpvraagstuk op te lossen. En
tegelijkertijd zijn we niet meer gewend om te concurreren
op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we een aantrekkelijke werkgever zijn.’
De compacte overheid, een onderwerp dat ook de Belastingdienst raakt, betekent volgens Blokpoel dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. ‘Hoe gaan we belasting heffen in een maatschappij waarin niet iedereen
gerechtvaardigd vertrouwen verdient? Welke manier werkt
het best? Wat voor mensen hebben we daarvoor nodig? Aan
welke kennis hebben we behoefte?’

Verstandige keuzes
Blokpoel maakt direct duidelijk dat hij geen fiscalist is. Zijn
naam staat weliswaar, samen met die van Theo Poolen, onder de preambule van de nota Vaktechniek, maar dat is niet
zijn terrein. Zijn vak is besturen, stelt hij. Blokpoel is bedrijfskundige. Voorheen werkte hij onder meer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij vertelt over een
eerdere toespraak die hij hield in dezelfde Jaarbeurszaal.
Zijn toehoorders destijds waren de leden van De Zwarte
Hand, de vereniging van rayonhoofden van Rijkswaterstaat,
ook een van zijn vorige werkgevers. De rayonhoofden verschilden van mening over de beste manier om een weg aan
te leggen, met als gevolg dat de rijksweg van Utrecht naar

‘Let wel, horizontaal
toezicht is geen panacee voor alles. Wie
komt in aanmerking
voor gerechtvaardigd
vertrouwen? Wie
niet?’

Gouda boven het maaiveld ligt en het deel verder westwaarts gelijkvloers, zoals dat heet. ‘Ik geloof niet in de briljante manager die ook over briljante vakkennis beschikt. En
andersom geloof ik ook niet in de briljante deskundige die
als manager Gods gift to mankind is. Ik ben bestuurder, dat
is mijn vak.’ Als bestuurder is het zijn taak om op grond van
de juiste afwegingen verstandige keuzes te maken.

Handhavingsregie
In de ogen van Blokpoel is een professional iemand die keuzes kan maken. ‘En die steeds meer aan de voorkant werkt
en steeds meer kijkt naar het gewenste effect. Dat is waar
de politiek ons op beoordeelt. Maak vooraf aannemelijk dat
de werkwijze die je kiest de beste manier is om effect te
bereiken en rapporteer dat correct. Dat is ook waar bij audits steeds meer naar gekeken zal worden.’
Dat betekent automatisch dat de professional niet alleen
over fiscale vakkennis beschikt, maar ook over de kennis en
vaardigheden om handhavingsregie toe te passen. Een van
de instrumenten binnen het handhavingspalet is horizontaal toezicht. Blokpoel: ‘Let wel, horizontaal toezicht is
geen panacee voor alles. Wie komt in aanmerking voor gerechtvaardigd vertrouwen? Wie niet? Dat is een belangrijke
vraag. Horizontaal toezicht is overigens maar één instrument, fraudebestrijding is er ook een, en dan alles nog wat
daar tussenin zit.’

Kennis delen
Vakkennis is onontbeerlijk in een organisatie als de Belastingdienst. In dat verband gaat Blokpoel dieper in op het
delen van kennis en op het opleiden van nieuwe medewerkers. Die laatsten moeten snel inzetbaar zijn, want het is
niet aannemelijk dat zij decennialang bij de dienst zullen
blijven werken, zoals eerdere generaties deden. Hij verwacht dat veel nieuwelingen na drie tot vijf jaar naar een
andere werkgever overstappen, dus is het zaak dat er geïnvesteerd wordt in modernere en snellere opleidingsvormen.
Over het op peil houden en het vasthouden van de kennis in
de organisatie merkt Blokpoel op dat dat meer gaat om de
kennisorganisatie dan om de mensen. Een situatie waarbij
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alle gegevens over een bepaalde onderneming gewist zijn
van de C-schijf van een computer omdat er een medewerker uit dienst ging en een ICT-er diens C-schijf wiste, mag
niet meer voorkomen. ‘Het moet niet zo zijn dat een medewerker het kennismonopolie heeft. Kennis moet je overdragen, dat is belangrijk. De professional moet daarom degene
zijn die zich afvraagt hoe hij zijn kennis het beste kan delen,
in plaats van degene waar andere medewerkers hun moeilijke zaken naar toe brengen.’
Overigens speelt bij het vasthouden van de kennis in de organisatie niet alleen de houding van de professional als degene die de kennis deelt en overdraagt een rol, maar ook de
automatisering. Blokpoel: ‘Hoe ontsluiten we kennis? Denk
aan digitale dossiers, digitale klantbeelden. Dat is op korte
termijn nodig en daar kunt u me op aanspreken.’

Zonder glazen bol
Lisette van der Hel, hoogleraar effectiviteit van het toezicht
bij Universiteit Nyenrode, geeft een beeld van de ontwikkelingen in het toezicht. Dagvoorzitter Engelen kondigt haar
aan als ‘een duizendpoot’. Van der Hel studeerde in 1993 af
als accountant, in 1997 als fiscaal econoom, in 1999 als fiscaal jurist en in 2001 voltooide zij in Rotterdam Europese

fiscale studies. Zij promoveerde in 2009 en werd in 2010
hoogleraar.
Van der Hel stelt dat de Belastingdienst opereert in een
complexe, internationale en snel veranderende maatschappij. ‘Daar heb ik geen glazen bol voor nodig.’ Sociale media
spelen een grote rol, groter dan menigeen nu beseft. Tegelijkertijd heeft de Belastingdienst te maken met veranderende maatschappelijke verwachtingen. Op hetzelfde moment ziet de dienst zich geconfronteerd met bezuinigingen
en inkrimping van personeel. ‘De grootste uitdaging is dan
ook: hoe kun je met minder mensen in een complexe maatschappij doen wat je moet doen?’
Bovendien is toezicht houden niet eenvoudig. Enerzijds wil
iedereen dat de overheid regels stelt en die regels ook
handhaaft. Anderzijds willen burgers en bedrijven geen last
hebben van die regels.
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De manier waarop gekeken wordt naar toezicht is in de
praktijk nogal context- en incidentgevoelig. Op het moment
dat er een crisis uitbreekt, ongeacht of het de kredietcrisis
is of een milieuramp, roepen mensen onmiddellijk dat er
meer regels moeten komen en dat die regels gehandhaafd
moeten worden. Tijdens een crisis zijn zowel de ‘dader’ als
de toezichthouder onderwerp van discussie, aldus Van der
Hel. En tussen dit alles door is er de voortdurende vraag om
verlichting van administratieve lasten.

Horizontalisering
De Belastingdienst heeft in de loop der jaren de 100%-filosofie, waarbij men zich vooral bezighield met de aangiften,
losgelaten en is via een risicogerichte benadering opgeschoven naar de huidige situatie, waarbij het managen van
compliance – de bereidheid om regels vrijwillig na te leven
– voorop staat. Door handhavingsregie toe te passen wil de
Belastingdienst het gedrag van burgers en bedrijven beïnvloeden. Daarbij is gekozen voor segmentatie. Van der Hel
zegt: ‘Sturing op effect in de segmenten en over de segmenten heen, betekent kiezen en prioriteren in plaats van
stapelen. Het betekent ook dat we oog hebben voor de effecten van ons handelen.’
Hierbij hoort ook dat de Belastingdienst zoekt naar externe
partners om strategisch samen te werken. Enerzijds bestaat die samenwerking uit horizontalisering, zoals het
sluiten van convenanten met brancheorganisaties en koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners. Anderzijds betreft het samenwerking met andere overheden. Van der Hel
vindt dat er goed nagedacht moet worden over de doorontwikkeling van de horizontalisering. ‘Is er bijvoorbeeld voldoende engagement binnen het midden- en kleinbedrijf?
Bij de fiscaal intermediairs is dat engagement er wel, maar
ook bij hun klanten, de ondernemers? Moeten we niet explicieter maken wat hun beloning is? En hoe zit het met de
regie op handhaving vanuit meerdere overheden? Zijn we in
onze samenwerking met andere overheden slagvaardig genoeg?’ Ze wijst erop dat deze manier van werken uiteindelijk moet leiden tot een goede balans tussen horizontaal en
verticaal toezicht. Nu is de samenwerking met andere overheden vaak nog ad hoc en repressief van aard, aldus Van
der Hel. Ze pleit voor structurele uitwisseling van informatie en voor het verrichten van werkzaamheden voor elkaar.

Intelligence en internationalisering
Kennis speelt in dit proces een belangrijke rol, stelt Van der
Hel. ‘Weten wat je moet doen en vooral wat je moet laten.
Daarvoor is niet alleen inhoudelijke kennis nodig, maar
vooral kennis uit de gedragswetenschappen. Wat is het effect van de instrumenten die we inzetten? We zullen veel
meer dan nu het geval is van buiten naar binnen moeten
kijken. Dan pas kunnen we gerichte en onderbouwde keuzes maken in de handhavingsregie.’
Om die reden is het nodig dat de intelligence verder ontwikkeld wordt. ‘Als je 10 mensen vraagt wat intelligence is,
krijg je 10 verschillende antwoorden. Ik denk dat de Belastingdienst de digitale mogelijkheden niet voldoende benut.
Uiteindelijk moet intelligence zaken kunnen verklaren en
misschien zelfs voorspellen.’
In haar betoog besteedt Van der Hel ook aandacht aan in-

ternationalisering. Ze wijst erop dat het bedrijfsleven zich
niets aantrekt van landsgrenzen, ook het midden- en kleinbedrijf niet. Economische motieven spelen een rol en daarmee ook fiscaliteit. ‘Als de Belastingdienst gelijke tred wil
houden met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven is sa-

‘Als je 10 mensen
vraagt wat intelligence is, krijg je 10 verschillende antwoorden.’

menwerking met buitenlandse belastingdiensten een must.
Er zijn goede stappen gezet in de internationale samenwerking, maar verdere ontwikkeling is nodig.’ Ze vertelt over
een succesvolle internationale BTW-controle bij plezierjachten vorig jaar. ‘Eerst dacht ik: prima. Maar achteraf realiseerde ik me dat ik zelf jaren geleden al bij een dergelijk
project betrokken was. Dan zijn we nog niet veel verder gekomen.’

Attitude
De tijd lijkt rijp te zijn voor internationale samenwerking
tussen belastingdiensten. Van der Hel stelt dat compliance
risk managementstrategieën (handhavingsregie) en het
bewerkstelligen van een betere relatie tussen belastingdiensten in opkomst is. Vaak kaarten grote bedrijven die
samenwerking zelf aan. Volgens Van der Hel laat recent onderzoek van Ernst & Young onder 877 multinationals in 25
landen zien dat bedrijven bereid zijn te investeren in hun
relatie met belastingdiensten. ‘Ook hier kunnen we stappen
maken, net zoals de Douane doet. Als het ene land iets gecontroleerd heeft, moet het andere land erop kunnen vertrouwen dat het goed is.’

opgewassen zal zijn tegen de uitdagingen die ze in haar
verhaal genoemd heeft. ‘Ik denk het wel, mits de Belastingdienst zorgt voor een balans in toezicht door samenhangend en regisserend handhaven, samen met andere partners, door te investeren in kennis om gericht en bewust te
kunnen kiezen, door over de landsgrenzen heen te kijken
en door vanuit de handhavingsregie te sturen op het gewenste effect.’

Tollenaren
Tollenaren, zo noemt Rinus Otte, vice-president van het Hof
Arnhem en hoogleraar Organisatie rechtspraak aan de
Rijksuniversiteit Groningen, de VHMF-leden in de zaal.
‘Hoeren en tollenaren, volgens testamentische begrippen
de laagste mensensoort. Daarnaast werd de rechtspraak
vormgegeven door koningen en priesters. Met spot kan ik
zeggen dat het voor u een eer is om als moderne tollenaren
mij in uw midden te hebben.’ Maar de tijden zijn veranderd,
aldus Otte. ‘De belastinginspecteur wordt door sommigen
ook wel als een magistraat aangeduid, terwijl ik mijn recente boek “De nieuwe kleren van de rechter” de strafrechter omschrijf als een moderne en hoogbetaalde conflictbeslechter. Ik ben afgedaald, u bent gestegen en hoeren zijn
belastingplichtig.’
In zijn betoog vergelijkt Otte rechters en belastinginspecteurs met elkaar. Eerst schetst hij de omgeving waarin de
strafrechter opereert. ‘De burgerij wil de overtuiging dat de
kwaliteit van de rechtspraak hoogstaand is en daaraan
wordt regelmatig getwijfeld.’ Volgens Otte was dat overigens ook al zo in de jaren zestig, en nog eerder, in de jaren
dertig en veertig van de vorige eeuw. Nóg verder terug lag
het oordeel van de rechter niet direct onder vuur, maar historici twijfelen achteraf aan de kwaliteit van sommige oordelen. Was het oordeel van de bijbelse Salomo om de betwiste eigendom van een kind te beslechten met het
mogelijk doorklieven van dat kind eigenlijk wel wijs? En
was het doodvonnis voor Van Oldenbarnevelt niet te veel ingegeven door politieke motieven?

Tot slot gaat ze in op belasting betalen als maatschappelijk
fenomeen. Belasting betalen hoort bij goed burgerschap en
goed ondernemerschap, aldus Van der Hel. Zo’n houding bij
burgers en bedrijven zou gestimuleerd kunnen worden met
campagnes die de attitude beïnvloeden, vergelijkbaar met
de campagne tegen alcohol in het verkeer. Dat zoiets effectief kan zijn, blijkt volgens haar uit het feit dat het 30 jaar
geleden niet zo gek was om met een borrel te veel op achter
het stuur te kruipen, terwijl dat nu als not done geldt. Daarbij moet de Belastingdienst oog hebben voor de diversiteit
in de veranderende maatschappij. ‘Er zijn groepen die de
overheid zien als de partij die zorgt voor welvaart, maar er
zijn ook groepen die geen binding hebben met de overheid.
Hoe ga je daarmee om?’
Ze sluit haar betoog af met de vraag of de Belastingdienst
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Verantwoordelijkheden
Leden van een groep die zich miskend voelt, kruipen naar
elkaar toe en sluiten de boze buitenwereld buiten, stelt
Otte. ‘De laatste maanden kon u dit proces zien rond politieke uitspraken over tijdelijke benoemingen van rechters.
Zo waren er meer uitlatingen van politici, over minimumstraffen en nog zo wat, die rechters tot verbolgenheid en
stevige uitspraken brachten. Ik denk dat de rechterlijke

‘Voor een sterke positionering van de rechterlijke macht is vooral een organisatie
nodig die kritisch
naar zichzelf is en
nadenkt over de verhouding tussen professionele en organisatorische
verantwoordelijkheid
van de rechter.’

macht zich moet beraden op de vraag of de kritiek hout
snijdt en in het bijzonder of de kritiek een bananenrepubliek inluidt.’ Zelf maakt hij een andere balans op. ‘Voor een
sterke positionering van de rechterlijke macht is vooral een
organisatie nodig die kritisch naar zichzelf is en nadenkt
over de verhouding tussen professionele en organisatorische verantwoordelijkheid van de rechter.’ Otte stelt dat
rechters en bestuurders het elkaar niet gemakkelijk maken
en dat ze de verantwoordelijkheid voor wat er mis gaat bij
de ander neerleggen. ‘Interne en externe onderzoeken liegen er niet om. De tevredenheid met zichzelf is groter dan
met de rest van de organisatie.’

Autonomie
Zowel in zijn laatste boek als in zijn oratie beschrijft Otte
het rechterlijk onbehagen. ‘Maar vervolgens heb ik niet gegrepen naar managementtechnieken die dat onbehagen
kunnen keren. Het is in de mode om de stijl van de leiding
te verbeteren, maar ik meen dat het probleem dieper
steekt.’ Een van de factoren is volgens hem dat de huidige
organisatie van de strafrechtspraak het strafproces sterk
heeft gecentraliseerd. Hierdoor is de strafrechter nauwelijks verantwoordelijk voor de eigen wijze van werken en de
inrichting van het werkproces. Bovendien worden rechters
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niet aangestuurd op resultaten, maar op inspanningen. ‘De
huidige inspanningsverplichtingen hebben geleid tot een
uitgebalanceerde werklast, maar niet tot bevoegdheden
voor de strafrechter om op eigen wijze doelen te bereiken.
Dit heeft geresulteerd in een strafrechter die meer is losgezongen van zijn verantwoordelijkheid voor de strafzaak.’ Hij
concludeert dat de bestuurders, vaak tot hun eigen verrassing, de prijs betalen met een lagere afdoening van strafzaken en slechtere verhoudingen. In zijn eigen gerecht is Otte
bezig met het ontwikkelen van een werkwijze waarbij de
rechter meer centraal staat, een grotere autonomie van
werken heeft en over die autonomie meer verantwoording
aflegt aan de bestuurder. ‘Die wijze van werken trekt vrij
veel belangstelling in de rechterlijke macht, omdat de bedrijfsmatige resultaten heel goed zijn.’

Eenheid
In de rechtspraak wordt eenheid van werken van het grootste belang geacht. Hier trekt Otte de parallel met de belastinginspecteur. Hoe verdraagt een meer autonoom opererende strafrechter zich tot deze eenheid van werken? Of is
rechtseenheid een illusie? ‘Het is opvallend dat de leiding,
de bestuurder, vaak de uniformiteit van werken verkiest en
dat de professional op de werkvloer de uniciteit van een
zaak benadrukt.’ Zelf is hij gaan twijfelen aan de eenheid.
‘De mensenwereld staat bol van verschillen. Waarom die
glad strijken met een bestuurlijk streven dat zich verwijdert
van de werkelijkheid van de doorsnee burger? Bovendien,
wie bepaalt hoe die eenheid eruit ziet? Het zou helpen als
we het streven naar eenheid loslaten. Niet uit gemakzucht,
maar vanuit de overtuiging dat het maken van onderbouwde verschillen recht doet aan de werkelijkheid.’ Hij voegt
eraan toe dat een dergelijk uitgangspunt onverlet laat dat
er afspraken moeten worden gemaakt over de kaders en
over het toezicht op de toepassing en uitvoering van de kaders.
Otte vertelt dat hij de afgelopen tijd tal van documenten
over de Belastingdienst heeft gelezen. Ze gingen over keerpunten, omslagen, veranderprocessen en beleidsvoornemens. Soms trof hij schitterende passages aan. Hij leest er
eentje voor: ‘Iedere medewerker van de Belastingdienst is
een ambassadeur van het publiek belang. Zijn of haar optreden draagt bij aan het naleven van verplichtingen door
belastingplichtigen, of kan daar afbreuk aan doen. De medewerkers nemen dan ook bij het uitvoeren van hun taken
basiswaarden strikt in acht. Deze basiswaarden zijn geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. In
het verlengde hiervan wenst de Belastingdienst betrokken,
correcte, dienstverlenende, onafhankelijke en deskundige,
voorbeeldige en verantwoordelijke medewerkers.’ Otte,
droog: ‘Ga er maar eens aan staan.’ Zelf zou hij nooit bij de
Belastingdienst kunnen werken, concludeert hij.

Freies Ermessen
In het vervolg van zijn betoog gaat hij in op de ruimte die de
belastinginspecteur heeft bij het nemen van beslissingen
en het leveren van maatwerk. Net als bij rechters staat de
eenheid van werken hoog aangeschreven. ‘De zorg van de
klassieke medewerker houdt in dat rechtsregels thans

worden gehandhaafd zonder aanzien des persoons, waarbij
zij betwijfelen of de burger zich wel in de wetstoepassing en
uitvoering kan herkennen. Vroeger had de inspecteur bij de
toepassing van het recht freies Ermessen om zo de hardheid van de wet in overeenstemming te brengen met de eisen en complexiteit van de maatschappij en de daarin functionerende burger.’ Tegenwoordig is de uniformiteit steeds
centraler komen te staan, vanwege het gelijkheidsbeginsel,
de Europese rechtspraak en de automatisering, stelt Otte.
‘Dat maakt het moeilijker om zaken op maat te behandelen
en dus het freies Ermessen gestalte te geven.’

Duizenden jaren oud uitgangspunt
Toch leiden zijn constateringen en vergelijkingen niet tot
een pleidooi om de eenheid van beleid en uitvoering los te
laten en de beslissingsruimte van de inspecteur te vergroten. Er is namelijk een groot verschil tussen de rechter en
de inspecteur. Belastingheffing is in beginsel amoreel en –
anders dan het strafrecht of civiele recht – niet gebaseerd
op een inherente rechtvaardigheid, die de belastinginspecteur zou moeten bevorderen, desnoods contra legem, zoals
de rechter. Bovendien spreekt de rechter recht zonder last
of ruggespraak met de bestuurder. ‘Krachtens de Grondwet
is de rechter gehouden eigenstandig recht te doen aan de
doelen die het Wetboek van Strafvordering aan zijn taakuitoefening stelt.’ De inspecteur daarentegen is nog steeds
dezelfde tollenaar als duizenden jaren geleden, aldus Otte.
De landheer, die destijds opdracht gaf tot belastingheffing,
is nu de minister van Financiën. ‘Het is niet aan de inspecteur om te bepalen dat hij afwijkt van de hem meegegeven
circulaires. Natuurlijk heeft hij discretionaire vrijheid om af
te wijken, maar dan is die ruimte ook in de wet ingebouwd.
Ik zie geen verschil tussen vroeger en nu. Een gelijk geval
moet gelijk behandeld worden, dat is al een voorschrift uit
het Oude Testament. Als een zaak niet gelijk is aan een an-

dere zaak, is een ongelijke behandeling met ongelijke maten, maatwerk dus, aangewezen om tot een rechtvaardige
uitkomst te komen. Ook als dat in een gestandaardiseerde
werkomgeving als de uwe lastiger is geworden. Met dit duizenden jaren oude uitgangspunt zeg ik toch niets nieuws?
Daarom kan de druk van bovenaf om rechtseenheid te betrachten, neergelegd in uw Landelijke Beleidsplan 20082012, als vrijblijvende vanzelfsprekendheid onderschreven
worden.’

Bestuurders én professionals
Otte zegt: ‘Een grootschalige organisatie als de Belastingdienst kan niet anders dan bedrijfsmatig worden geleid. Het
streven naar meer eenheid van werken en beslissingen
mag op begrip en zelfs rechtvaardiging rekenen.’ Maar wie
de norm stelt, blijft een lastige vraag. Wie de norm in ieder
geval niet mag bepalen is de burger, of de klant, zoals die
tegenwoordig ook wel genoemd wordt. ‘Het is niet in de
mode, maar ik zeg het toch. Een rechtvaardige strafrechtstoepassing of belastingaangifte stoelt niet per definitie op wat de opportunistische burger wenst. Met opportunisme bedoel ik overigens niet meer dan dat de doorsnee
burger meer streeft naar verzilvering van zijn eigenbelang
dan naar het belang van de gemeenschap.’
Voor het bepalen van de norm zijn in de ogen van Otte bestuurders én professionals nodig.
Rechtseenheid pur sang noemt hij een gevaarlijke utopie,
maar als er dan toch naar gestreefd wordt, komt het aan op
een inhoudelijk debat en medezeggenschap van de professional over de uitkomsten. ‘De van bovenaf nagestreefde en
zelfs afgedwongen rechtseenheid is gedoemd te mislukken, zolang de beroepsbeoefenaar niet betrokken wordt bij
de vaststelling van de inhoudelijke vakstandaard.’
Ruim een half uur later dan gepland sluit dagvoorzitter Engelen het symposium af. Hij wenst de aanwezigen wijsheid
toe met de oude spreuk van de Inspecteursvereniging: ‘Fortiter in re, suaviter in modo – hard in de zaak, wijs in de
uitvoering.’

Iedere medewerker
van de Belastingdienst is een ambassadeur van het publiek belang. Zijn of
haar optreden draagt
bij aan het naleven
van verplichtingen
door belastingplichtigen, of kan daar afbreuk aan doen.
De DVD met de films van het symposium is te bestellen. Voor
meer informatie zie www.VHMF.nl
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De Jaarrede 2011, wat er niet
is gezegd maar ik wel had willen horen
Door Guppy
Tja, die jaarrede; een goed samenhangend verhaal waarin de huidige heftige actualiteit hoogtij viert. Klare taal,
waarin de voorzitter precies die onderwerpen treft die er op
dit moment toe doen. Hij maakt de cirkel mooi rond door
van Ambtenarenstatus via CAO en Sociaal Flankerend Beleid door te stappen naar de pensioendiscussie en de pensioendata om vervolgens te eindigen bij de Belastingdienst
en de jongste ontwikkelingen in Beleid, Organisatie en Bezuiniging. Mooi en daar kan niemand meer om heen en bovendien geheel passend in de traditie om de interne organisatie-zaken niet in de jaarrede te vervatten.
En toch had ik over dat stuk van de vereniging graag het
een en ander vernomen ook al is dat voor een eventuele
buitenwacht minder interessant. Immers de VHMF is een
vereniging met een hart dat klopt voor het werk en een ziel
die inhoud wil geven aan de wijze waarop recht wordt gedaan aan het belastingvak. Juist die zaken komen nu niet
echt aan de orde en maakt dat ik dus onderwerpen heb gemist.
Als eerste onderwerp: de vakbroederschappen. Een aantal jaren geleden heeft het Hoofdbestuur een aantal vakbroederschappen opgezet en het belang daarvan voor de
vereniging onderstreept. Kortom een aanzet om vanuit de
vaktechniek de samenhang en de samenwerking te zoeken. Juist het huidige streven naar verhoging van efficiëntie
en effectiviteit van de totale organisatie, vraagt een gerichte specialistische kijk op de problematiek zonder in verkokering te blijven hangen. Daarbij zullen vooral de vakbroederschappen ons zeer van nut zijn om de discussies op
hoog niveau te kunnen voeren.
Ik mis dan ook in de jaarrede de oproep van het Hoofdbestuur aan allen, ‘Actief’ en ‘Postactief’, om zich aan te sluiten bij één van onze bestaande vakbroederschappen Accountancy, Formeel recht of Winstbelastingen dan wel zich
aan te melden voor de (mogelijk) op te richten vakbroederschappen Omzetbelasting, Management/Leiderschap, Invordering en Informatievoorziening.
Als tweede onderwerp kom ik op ons eigen lot als professional binnen de organisatie. Het symposium van dit jaar
gaf ons een mooie kans om vanuit het verleden te kijken
naar de toekomst. En dan vooral een toekomst zoals we die
zelf voor ogen hebben. Ook vorige symposia met de thema’s ‘Proactief handelen’ en ‘Toezicht’ geven ons alle aan-
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leiding om verder te blijven kijken, immers de tijd rent door.
Een belangrijk issue daarbij is de compacte overheid en
de rol van de Belastingdienst daarin. Het blijkt toch heel
lastig om al die Ministeries en ambtelijke afdelingen op elkaar af te stemmen en bij elkaar te voegen. Zal er worden
gekozen voor een bijzondere organisatie voor uitvoerende
diensten zoals de Belastingdienst? Is er dan sprake van
enige vorm van samenvoeging met andere overheidsdiensten? Is belastingheffing wel te verenigen met de uitvoering
van beleid zoals het verlenen van subsidies? Kortom allemaal vragen die aan het wezen van onze rol en onze organisatie knagen.
Het is volgens mij van groot belang dat de vereniging op
de hoogte is van wat zijn leden hiervan vinden zodat daar
duidelijke ondersteuning aan geboden kan worden. Hoe
worden de wensen van de leden geïnventariseerd en kenbaar gemaakt en wie maken vervolgens daar een uitvoeringsplan voor? Toch echt iets om aan de leden voor te leggen.
Vervolgens kom ik op de: ‘braindrain in de komende vijf
jaar’. Dat dit gaat gebeuren is voor iedereen wel duidelijk.
Maar wat gebeurt er momenteel om dit weglekken van kennis en kunde enigszins goed op te vangen? Binnenkort zal
er sowieso te weinig geld zijn om de uittocht van gepensioneerde kwaliteit en, belangrijker nog, het verlies aan
ethisch besef en integriteit op te kunnen vangen. Een eigen
opleidingsinstituut met gerichte opleiding voor nieuwe instromers zal dan geen overbodige luxe blijken te zijn. Uiteraard kan B/CKC een dergelijke klus oppakken maar dan
wel graag in een opleidingsvorm die de deelnemers een gevoel van herkenning en saamhorigheid geeft. Juist de nieuwe lichtingen zullen behoefte hebben aan een groot en gedegen netwerk van collegae waarmee zij gezamenlijk de
eisen van een moderne Dienst gestalte kunnen geven.
Tot slot de toch onvermijdelijk te achten uitbreiding richting Europa. Wat kan echt niet en wat kan wel, maar op termijn? En staan de huidige ervaringen met Europa ook model voor de vervolgstappen? Kunnen wij in Nederland
gewoon sektarisch blijven denken en werken, of moeten wij
ons nu al richten op Europese samenwerkingsverbanden
en geldt dat dan ook voor de VHMF zelf?
Veel vragen die ik op deze wijze naar voren breng, nu ze
niet in de Jaarrede zijn gesteld.
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