Nieuwsbrief maart 2020
Van de vier bonden aan alle medewerkers van Financiën en Belastingdienst

Aangifte zonder angst
De aangiftecampagne is weer begonnen. Daar is heel veel onrust over bij jullie. En terecht, want veel is
onduidelijk en jullie gevoel van onveiligheid is groot. Dat komt omdat onduidelijk is in welke gevallen een
correctie in de aangifte leidt tot een straf voor de medewerker.
De vakbonden willen een veilige werkomgeving waarin het maken van fouten en vergissingen mag en dit
niet meteen als integriteitsprobleem wordt gezien. Wij staan voor een omgeving waarin het melden van
dilemma’s of problemen leidt tot een gezamenlijke oplossing en niet tot ontslag.
De vakbonden hebben met jullie werkgever, de SG Bas van den Dungen de volgende afspraken gemaakt:

1.Er vindt geen aparte registratie meer plaats en jullie aangifte wordt niet meer apart behandeld.
2.Er komt nu een extra toets op het moment dat er iets mis is met je aangifte en de inspecteur de
werkgever hierover wil informeren. Deze toets wordt gedaan door een commissie waar ook de
medezeggenschap/bonden in zitten. Bij het maken van een vergissing in de aangifte moet het
alleen fiscaal worden afgehandeld. Wij gaan niet akkoord als bij slechts een vergissing de
werkgever hiervan op de hoogte wordt gebracht. Op deze manier voorkomen we dat een
vergissing in de aangifte leidt tot een integriteitsprobleem.

3.Er komt een voorlopig loket om hulp en zorg te bieden om problemen te voorkomen bij de
aangifte. Inmiddels is gecommuniceerd dat het loket er is.
De afspraken zijn afspraken van werkgever, bonden en medezeggenschap gezamenlijk. Er is ook een
gezamenlijk bericht over op het intranet (zie Rijksportaal Financiën en/of Belastingdienst.Vandaag).

Politieke reacties op brief bonden
De bonden vinden dat de stem van de medewerkers gehoord moet worden. Daarom hebben wij begin
februari een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer en aan minister Hoekstra. Hier hebben we
drie reacties op ontvangen:
1. Minister Hoekstra heeft ons op 19 februari uitgenodigd voor een gesprek over onze brief. Daar
hebben wij jullie over teruggekoppeld in onze vorige nieuwsbrief. Een vervolggesprek is in de maak
met Staatssecretaris Van Huffelen.
2. Vrijwel al onze opmerkingen uit onze brief zijn ingebracht in het “Algemeen overleg inzake
Belastingdienst” van de Tweede Kamer op 4 maart. Minister Hoekstra heeft beloofd om voor de
zomer met een aanpak te komen over de ontvlechting van Douane en Toeslagen uit het huidige
DG Belastingdienst, waarin medewerkers, medezeggenschap en vakbonden worden betrokken.
3. SP Tweede kamer lid Leijten heeft ons en de GOR Belastingdienst benaderd vanwege de enquête
die de SP op 11 maart heeft opengezet voor reactie van medewerkers bij de Belastingdienst (zie
www.sp.nl/belastingdienst). Wij onderschrijven de boodschap dat de kloof tussen politieke leiding
en werkvloer verkleind moet worden. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerkingen.
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Analyse Toeslagen afgerond
De analyse van de commissie Donner over Toeslagen is gereed. Wij vinden het een valste start omdat
minister Hoekstra deze analyse niet heeft afgewacht voordat hij besloot tot de ontvlechting van douane,
toeslagen en belastingen. Maar wat zegt deze analyse over de medewerkers bij Toeslagen?
“Ambtelijke professionaliteit is tevens het vermogen om tegenspraak te bieden tegen de waan van de dag.
Daar heeft het in het CAF 11-dossier in het bijzonder aan ontbroken, niet bij de uitvoerende medewerkers,
maar bij het management en de leiding van Toeslagen.”
De medewerkers van Toeslagen hebben dus niets verkeerd gedaan.
Wij gaan ervan uit dat het management en de leiding van Toeslagen deze opmerking ter harte neemt en
dat er geluisterd wordt naar de werkvloer om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Wij zullen
hier als bonden op toezien.

Met vriendelijke groet,
Namens de Samenwerkende centrales van overheidspersoneel in het Departementaal Georganiseerd
overleg Financiën,
AC/NCF: Marianne Wendt, Han Vonk, Peter Odekerken
FNV Overheid: Mieke van Vliet, Angelique Feitsma, Pieter van Gilst, Tony Peters-Duits
CNV Overheid: Gabriëlla Buisman, Alexander van Kesteren, Robert Jan de Vries
CMHF: Dennis Baegen, Gert Kers, Rob Roodenrijs
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