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Geachte minister, mevrouw Kaag, 

Wij schrijven u naar aanleiding van de oproep van het programma BOOS, waarin opgeroepen wordt om 
namen van individuele ambtenaren kenbaar te maken. Een oproep die buiten elke verhouding ligt. Deze 
oproep leidt tot een onveilige werksituatie bij veel medewerkers binnen de Belastingdienst en Toeslagen 
tot een onveilige privé-situatie indien er daadwerkelijk namen gedeeld worden met BOOS. 
 
De toeslagenaffaire en de FSV-lijst zijn twee schrijnende situaties waarin de overheid haar burgers in de 
steek heeft gelaten. De voorlopige resultaten van het PWC-onderzoek naar de FSV-lijst doen ook pijn. 
Want laat er geen misverstand over bestaan, wij verwerpen elke vorm van racisme en elke vorm van 
discriminatie. 
 
Het OM heeft al eerder onderzocht of belastingdienstambtenaren in het kader van de 
kinderopvangtoeslagaffaire vervolgd moeten worden, na aangifte namens de Staatssecretarissen tegen de 
Belastingdienst, en kwam tot de conclusie dat er geen aanleiding is tot een strafrechtelijk onderzoek. 
Desondanks wordt er door BOOS gezocht naar ‘daders’ onder de medewerkers van de Belastingdienst. 

Wij vinden dat er geen misverstand kan bestaan dat u als Minister van Financiën en werkgever voor uw 
medewerkers dient te staan. Uw voorgangers hebben in de Tweede Kamer een situatie laten ontstaan 
waarin openlijk ambtenaren zonder aanleiding beschuldigd konden worden van misdrijven. Ook de toon 
van het debat in de Tweede Kamer was continu vijandig en wantrouwig naar de medewerkers, die de 
wetten van diezelfde Tweede Kamer uitvoeren. Wat nu ontstaat zien de vakbonden als het gevolg van een 
ontspoord politiek debat waarin medewerkers zichzelf niet mogen verdedigen en waarin ze ook te weinig 
verdedigd werden door hun bewindslieden.  
 
Van uw medewerkers verwacht u dat zij zich als goed ambtenaar gedragen, zij leggen daar zelfs de eed of 
de belofte voor af. Van u vragen wij daartegenover goed werkgeverschap. Uw ministeriële 
verantwoordelijkheid staat niet los van het beschermen van uw ambtenaren. Het onvoorwaardelijk en 
ondubbelzinnig scheppen van een veilige en beschermde werkomgeving is uw taak en 
verantwoordelijkheid.   
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Dit is het moment om deze onderlinge vertrouwensrelatie luid en duidelijk in het publieke domein te 
brengen. Wij verwachten dan ook dat u in woord en gebaar zichtbaar maakt dat in Nederland ambtenaren 
geen voorwerp van een publieke verantwoording zijn. 
 
Wij gaan er van uit dat u dit nu ook zult doen, wetende dat verder overleg over onderwerpen zoals 
veiligheid en integriteit anders zinloos is en niet meer zal plaatsvinden.  

Wij zijn op korte termijn beschikbaar om met u praten over de onveilige situatie die is ontstaan. 
 

 
 
Namens FNV Overheid: Mieke van Vliet 

Namens CNV Overheid: Gabriëlla Buisman 

Namens CMHF: Dennis Baegen 
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