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 Woord van de voorzitter 
 
Beste leden Landelijke groep Financiën van CNV overheid, 
 
De adventsperiode is aangebroken. Een tijd van verwachting. De kerken staan in deze periode vaak stil bij de 
naderende geboorte van de Heere Jezus Christus. Het is wonderlijk dat God zelf mens is geworden en naar deze 
wereld kwam om het kwaad te overwinnen en om zijn Koninkrijk te beginnen. 
 
Te midden van alle kerstvieringen staan we stil bij de overgang van een levensfase. Dat kan een jaarwisseling zijn, 
maar veel vaker zal dat in levens van mensen een eigen en bijzonder moment zijn, zoals verandering van baan, een 
verhuizing, de start of beëindiging van een relatie, en vult u maar aan. Op zulke momenten is het goed om eens even 
stil te staan bij je leven en de verhouding met God daarin. En de ene mens is daarbij melancholisch, en een ander 
wellicht heel nuchter. 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bittre beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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Het is goed om als achtergrond te weten dat Dietrich Bonhoeffer met veel moed en zelfverloochening jarenlang door 
de diepte van het lijden is heengegaan. Als Duits predikant met vele internationale contacten heeft hij tijdens de 
tweede wereldoorlog veel contacten met de geallieerden onderhouden. In april 1943 werd hij gearresteerd, en in 
september 1944 nog verder geïsoleerd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Adolf 
Hitler op 20 juli 1944. Bonhoeffer heeft dit lied enkele maanden voor zijn dood gedicht. Een tekst die bestemd was 
voor zijn moeder (die op 28 december jarig was) en zijn jonge bruid. Het ‘herdenken’ en het ‘weerzien’ waar hij over 
spreekt heeft hij niet meer beleefd. Op 9 april 1945 werd hij terechtgesteld. Zo is deze tekst een bijzondere tekst 
geworden. Een lied bij een drempel in het leven of zelfs van het leven. Het is geen somber lied maar het getuigt van 
een grootse overgave en vertrouwen in Gods nabijheid. Met die gedachte erbij bieden wij dit aan. Ter overweging 
… op een drempel in het leven. 
 
 
Nieuw Dagelijks Bestuur (DB) 
Het Landelijke Groepsbestuur is weer compleet!  
Voorzitter Jacob van Ee (CNV regiogroep Centraal) 
Plaatsvervangend voorzitter Jos Gijsen ( CNV regiogroep ZuidWest) 
Secretaris Henk de Boer ( CNV regiogroep Noord) 
Penningmeester Rini Mol ( CNV regiogroep Noord) 
 
Het dagelijks bestuur (DB) is weer compleet! Bovenstaand zien jullie de rolverdeling en is het bestuur uitgebreid met 
de rollen: secretaris en plaatsvervangend voorzitter. We wensen het nieuw gekozen DB heel veel succes en wijsheid 
toe in de komende periode. 
 
Volhouden 
Als CNV voeren we in deze weken campagne ‘volhouden’, met als belangrijkste boodschap: de publieke sectoren zijn 
niet vanzelfsprekend, maar worden door mensen gemaakt. Deze werkenden hebben het zwaar. We roepen de 
overheid dan ook op om stevig in de publieke sectoren te investeren. Dus ook in een goede overheid. Voor meer info 
zie: www.cnvconnectief.nl/zo-houd-ik-het-vol/ 

 
Jacob van Ee  
Voorzitter Landelijke Groep Financiën 
van CNV Overheid 
fin@cnv.nl 

 
 

 
 

 
Reageren? Graag! De postbus fin@cnv.nl staat steeds open. 
 
 
 
  

http://www.cnvconnectief.nl/zo-houd-ik-het-vol/
mailto:fin@cnv.nl
mailto:fin@cnv.nl
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 PAS óf IKB: Maak of wijzig je keuze vóór 1 januari 2023 
 
Dit nieuwsbericht geldt voor iedereen die valt onder de CAO Rijk* en in 1977 of eerder geboren is én vóór 1 
september 2022 al in dienst was van het Rijk. Je hebt eerder informatie ontvangen dat de PAS-regeling verdwijnt en 
dat het aantal IKB-uren omhoog gaat.  
 
Ben je op 31 december 2022 45 jaar of ouder en was je vóór 1 september 2022 in dienst van het Rijk? Dan moet je 
vóór 1 januari 2023 kiezen tussen meer IKB-uren of de PAS-regeling. 
Je hebt een brief gekregen in oktober 2022 waarin je werd gevraagd om een keuze te maken tussen meer IKB-uren 
of de PAS-regeling. Het is belangrijk dat je je keuze bevestigt in het P-Direktportaal. Daarmee is ook je keuze 
vastgelegd in je personeelsdossier. 
 
Heb je een verkeerde keuze gemaakt? 
Heb je per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt? Dan biedt P-Direkt je eenmalig de mogelijkheid om hierop terug 
te komen. Vul nogmaals het formulier in, maar dan met de juiste keuze. Het keuzeformulier vind je in het P-
Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > Keuzeformulier IKB- of PAS-optie. 
 
Wat gebeurt er als je geen keuze maakt vóór 1 januari 2023? 
Als je niet op tijd je keuze vastlegt, geldt automatisch: 
• de IKB-optie, als je nu nog niet deelneemt aan de PAS-regeling. 
• de PAS-optie, als je nu al wel deelneemt aan de PAS-regeling.  
 
Als je geen keuze maakt dan zie je pas de juiste verlofrechten half januari 2023 in het Direktportaal. Ook wordt je 
keuze dan niet vastgelegd in je personeelsdossier. Heb je al een keuze gemaakt? Dan zie je vanaf begin januari de 
juiste verlofrechten voor 2023 en is je personeelsdossier bijgewerkt. 
 
Ben je manager? Attendeer je medewerkers erop om hun keuze vast te leggen vóór 1 januari a.s.. Heb je 
medewerkers in jouw team die zelf hun keuze niet kunnen vastleggen door langdurige afwezigheid? Dien dan zo snel 
mogelijk een opdracht in bij P-Direkt om de juiste keuze te laten verwerken. 
 
Maak je al gebruik van de PAS-regeling? 
Maak je al gebruik van de PAS-regeling en wil je dit blijven doen? Leg je keuze nog wel vast in je P-Direktportaal. 
 
Maak je nu gebruik van de PAS-regeling en heb je gekozen voor de IKB-optie? Denk er dan aan om je deelname aan 
de PAS-regeling per 1 januari 2023 te beëindigen. Je regelt dit in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > 
Beëindigen. 
 
Hoe kan ik mijn keuze voor de IKB- of PAS-optie doorgeven? 
Leg je keuze uiterlijk 31 december 2022 vast in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS > Keuzeformulier IKB- 
of PAS-optie. 
 
Meer weten over de IKB- of PAS-optie? 
• PAS-regeling en de overgangsregeling 
• Veelgestelde vragen IKB/PAS-regeling 
 
 
 
*Dit bericht is alleen van toepassing voor medewerkers die vallen onder de 
 CAO-Rijk en geldt niet voor medewerkers die vallen onder de CAO Rechterlijke Macht. 

 

 
  

https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/personeel/artikelen/mijn-werk/wijziging-in-werk/ikb-en-pas-veranderen.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/personeel/artikelen/mijn-werk/wijziging-in-werk/veelgestelde-vragen-ikb-pas-keuze.html
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 Aanbieding Handboek Medezeggenschapsverkiezingen aan CNV 
 
Op donderdag 1 december jl. hebben Robert Jan de 
Vries en Raoul Vinken het Verkiezingshandboek 
Medezeggenschapsverkiezingen Financiën, namens 
het Landelijk Groepsbestuur Financiën, aangeboden 
aan het CNV. 
 
Het Handboek Medezeggenschapsverkiezingen 
Financiën is opgesteld door de Werkgroep 
Medezeggenschapsverkiezingen in samenwerking 
met Sybren Visser en Anneke Scheurink van het CNV. 
Het is de bedoeling dat dit Handboek gebruikt kan 
worden als inspiratie voor het organiseren van de 
campagne van toekomstige medezeggenschaps-
verkiezingen, ook buiten het Ministerie van 
Financiën. 
  
De werkgroep zal de komende jaren, in aanloop naar 
de medezeggenschapsverkiezingen van 2025, het 
Handboek optimaliseren en gereed maken voor de 
campagne van de toekomst. Bij het aanbieden van 
het handboek zijn hier al wat ideeën over 
uitgewisseld. De ideeën van de werkgroep komen 
overeen met wat het CNV ook al voor ogen heeft. De 
uitwerking hiervan vergt veel tijd. De werkgroep blijft daarom de komende jaren actief om aan het handboek 2.0 en 
de voorbereiding voor de medezeggenschapsverkiezingen 2025 te werken. 
 
Ook de conclusies uit de evaluatie, onder de CNV-kandidaten van de afgelopen verkiezingen, worden hier in 
meegenomen. 
 
Bij de werkgroep heerst wel grote zorg over opbouw van het ledenbestand onder de medewerkers van het 
Ministerie van Financiën en haar uitvoeringsinstellingen (Belastingdienst, Douane en Toeslagen). De komende jaren 
gaan heel erg veel CNV-collega’s met pensioen, zodat het vinden van kandidaten voor de verkiezingen van 2025 
misschien wel de grootste en moeilijkste opgave wordt. 
  

V.l.n.r. Raoul Vinken (lid werkgroep), Robert Jan de Vries (trekker 
werkgroep), Anneke Scheurink (CNV) en Sybren Visser (CNV) 
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 Vacature vakbondsvrijgestelden 18 uur per week 
 
Ben je een echte doener, maak je gemakkelijk verbinding en voel je je betrokken bij het vakbondswerk? Vind je het 
belangrijk dat jouw belangen en die van je collega’s goed worden behartigd? Ben je lid van het CNV en wil jij tijdelijk 
gedeeltelijk worden vrijgesteld om werkzaamheden ten dienste van de Landelijke Groep Financiën van CNV 
Connectief te verrichten? 
Solliciteerden dan naar de tijdelijke functie van vakbondsvrijgestelde. 
 
Vakbondsvrijwilliger c.q. -vrijgestelde 
Het CNV maakt net als de andere vakcentrales gebruik van vakbondsvrijwilligers c.q. -vrijgestelden. Als medewerker 
van Financiën kan je voor maximaal 50% (18 uur, 2,5 dag) werkzaamheden voor het CNV verrichten. De vrijstelling 
geschiedt op basis van de rechtspositie, zoals die geldt bij je huidige werkgever en je huidige functie. De vrijstelling 
kan je zien als een verlengde daarvan. 
Als vakbondsvrijgestelde verricht je werkzaamheden ten dienste van de Landelijke Groep Financiën van CNV 
Connectief, de Sector Overheid en Publieke Diensten, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de groep en 
de vanuit het CNV toegewezen bestuurder. 
  
Jouw profiel 
Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau. Je bent lid van het CNV en bereid om je voor een periode van 
twee jaar in te zetten voor de leden van het CNV. Je bent je bewust van het belang van vakbondswerk en beschikt 
over goede contactuele eigenschappen en vaardigheden. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent goed in het 
organiseren en improviseren. Je bent een teamspeler, maar ook heel goed in staat om zelfstandig te werken en 
initiatieven te nemen. 
 
Wat ga je doen? 
In deze afwisselende rol als vakbondsvrijgestelde ben jij, samen met het dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor 
een optimale ondersteuning van de Landelijke Groep Financiën bij de uitvoering van de vakbondsrol. Dit doe je door 
het bieden van zowel beleidsmatige als administratief organisatorische ondersteuning aan de 16 leden van de 
Landelijke Groep Financiën 
 
Een greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden 
• Ondersteuning en advisering daar waar nodig; 
• Voorbereiden en het notuleren vergaderingen; 
• Helpt actief mee bij activiteiten zoals ledenbehoud, ledenwerving en het binden van met name jongeren;  
• Informeert de achterban (CNV leden LGB-Financiën) over de vergaderingen van het LGB-Financiën en stelt 

het vergaderschema op; 
• Informeert het bestuur en leden over verslagen/agenda’s van DGO-Financiën, LGB Financiën, COR, SGB-

Overheid & Publieke Diensten, SCO etc. door het inzetten van moderne communicatiemiddelen; 
• Houdt het ledenbestand actueel en informeert hierover de regio’s; 
• Onderhoudt nauwe contacten met de werkorganisatie van CNV Overheid.  
 
Zittingstermijn  
Je wordt aangesteld voor minimaal 2 jaar, daarna volgt er een evaluatie en een eventuele mogelijkheid op 
verlenging. 
Daadwerkelijke infunctietreding vindt pas plaats nadat daar toestemming voor is verkregen vanuit de formele 
werkgever, Ministerie van Financiën, de plaatsvervangend Secretaris Generaal.  
 
Solliciteren 
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen we je van harte uit om te 
solliciteren. Dat kan per brief of per mail tot 9 januari 2023 naar onze postbus FIN@CNV.nl 
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 Ledenbijeenkomst regio Zuid-West 
 
Door corona was het twee jaar lang niet mogelijk een 
ledenvergadering te organiseren. Gelukkig kon dat nu wel weer. Op 31 
oktober 2022 organiseerde het bestuur van regio Zuid-West een 
ledenvergadering rondom het thema cao Rijk 2022. Deze vergadering 
werd goed bezocht. Meer dan 40 leden en introducees werden 
welkom geheten.  
 
Tijdens deze ledendag zijn de bestuurswisselingen van het dagelijks 
bestuur voorgelegd aan de leden. Niemand van de aanwezigen heeft 
bezwaar tegen de nieuwe bestuurssamenstelling. Jos wordt bedankt 
voor het vervullen van zijn rol als voorzitter. Hij geeft aan dit met veel 
genoegen, gedurende een lange periode, te hebben gedaan. Gomaar 
neemt het voorzitterschap over van Jos. Judith, die door 
omstandigheden afwezig is, zal op 8 december 2022, tijdens een 
lunch, formeel worden bedankt voor haar actieve bijdrage, onder 
andere als penningmeester, in de regio Zuid West. Zij heeft haar 
actieve functie, als bestuurslid, van de regio beëindigd. Jos neemt het 
penningmeesterschap over van Judith. In een LGB verslag heb ik 
gelezen dat ze in 2023 zal worden bedankt voor haar bijdrage aan het 
LGB en de werkgroepen.  Gelukkig blijft ze over onze schouders 
meekijken en heeft ze aangegeven zo nodig mee te willen denken bij 
het oplossen van vraagstukken. Judith bedankt, maar we blijven elkaar zien gelukkig. 
 

Als ik begin met het maken van een stukje voor de nieuwsflits 
over de ledendag op 31 oktober 2022, dwalen mijn gedachten 
nog af naar de tweedaagse in Doorn van afgelopen donderdag en 
vrijdag, 27 en 28 oktober. Een tweedaagse van het landelijk 
groepsbestuur waar onder andere is gesproken over 
ledenwerving. Raoul heeft statistieken uitgewerkt van de leden, 
waarin onder andere de leeftijdsopbouw van de leden is te zien. 
De beelden blijven maar in mijn achterhoofd hangen, dit is wel 
een punt van zorg. De bij de tweedaagse aanwezige jongeren zijn 
een enorm lichtpunt als het gaat over deze statistieken. Zo’n 
tweedaagse geeft mij weer moed en energie om meer actief te 
zijn (worden) en jongeren te interesseren voor een lidmaatschap 
voor de vakbond. En volgens mij is de beste manier van werven 
het face to face benaderen van jongeren en dat te doen in 
aanwezigheid van één of meer jongeren. Jongeren hebben onder 
elkaar toch een andere dynamiek, zegt dit oudje met pijn in het 
hart. Tijdens de ledenvergadering is dit punt ook genoemd als 
uitdaging voor de komende jaren. Inmiddels hebben we, binnen 
de regio Zuid West dit onderwerp als speerpunt opgenomen voor 
2023 en verder. Wij gaan ons inzetten voor ledenwerving. 
 

Ik hoop dat de aanwezigen, bij de ledendag, beter inzicht hebben gekregen in de mogelijkheden van de RVU regeling 
en dat het helder is wat voor consequenties de keuze heeft voor de PAS, al dan niet op termijn, dan wel de IKB 
regeling. Veel onderwerpen moeten nog nader worden uitgewerkt ondanks dat de tijd dringt. Sommige keuzes 
moeten immers voor 1 januari 2023 zijn gemaakt. Aan de heldere uitleg van Gabriëlla zal het niet liggen.  
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Ook omdat er vooraf veel vragen zijn ingebracht en tijdens de 
bijeenkomst veel vragen zijn gesteld, heb ik er alle vertrouwen in 
dat de leden een vruchtbare bijeenkomst hebben gehad. Inmiddels 
hebben we al veel positieve reacties mogen ontvangen, waarvoor 
dank. Raoul heeft een presentatie gemaakt over ledenwerving en 
loopt de PowerPoint presentatie door. Hoewel de meeste leden zijn 
gekomen voor het onderwerp CAO hoop ik stiekem dat de 
aanwezigen ook ambassadeur worden voor het CNV en elk 
gemiddeld vijf jongeren weten te overtuigen en te 
enthousiasmeren voor een lidmaatschap van het CNV…..ik reken 
mij rijk en kom al snel op 200 leden vanuit de regio Zuid West. Ik 
weet zeker dat de andere regio’s zullen volgen. 
 
Gomaar, onze voorzitter in Zuid West, die de ledendag op een 
heldere, rustig en duidelijke manier heeft geleid, waarvoor 
complimenten, stuurde mij een berichtje na afloop van de leden 
dag: “ Dit smaakt naar meer”. Ik dacht in eerste instantie natuurlijk 
aan de taarten die ik bij de Jumbo heb gehaald, maar gelukkig 
doelde hij met zijn opmerking op meer ledenbijeenkomsten, 
waarvan er zeker ook gericht moeten zijn op jongeren. 
 
Kortom een zeer vruchtbare bijeenkomst in 2022, een aanrader ook voor andere regio’s en nu in 2023 een 
bijeenkomst gericht op het enthousiasmeren van onze jongere collega’s. 

 
 
 Interview Willem de Snoo 
Door: Ad Cevaal 
 

CNV nog steeds belangrijk voor iedereen 
‘Van statisch blauw naar dynamisch groen’. Zo beschrijft Willem de Snoo zijn 
overgang eind jaren 90 van het Rotterdamse omzetbelastingkantoor naar de 
Rotterdamse Douane. En hij heeft daar nog steeds geen spijt van. Nu is hij actief 
in het Douane-klantmanagement. ‘Wel fijn, omdat je dan geen nachtdiensten 
meer hebt. Want die nachten vielen me steeds zwaarder’. Hij benadrukt dat ons 
CNV een belangrijke rol heeft te spelen voor de leden en medewerkers, maar 
ook voor de Nederlandse samenleving . En zijn opa? Die was een vooraanstaand 
CNV-lid. 
 
Willem de Snoo vertelt: ‘Ik werk nu in het klantmanagement bij Douane 
Rotterdam Haven. Schepen komen uit alle windhoeken, en nemen soms voor 
een deel ook goederen mee uit andere landen van de Europese Unie. Wij 
controleren of de goederen inderdaad uit een ander land van de Europese Unie 
komen. Dat tonen de cargadoors(scheepsbevrachters) aan met een formulier, de 
T2L. Dat T2L is afgegeven in de andere landen van de Europese Unie. Op 
kantoren van cargadoors controleren wij o.a. of de T2L’s inderdaad aanwezig 
zijn. Is er geen T2L voor goederen? Dan komen de goederen niet uit de Europese 
Unie, en moeten ze worden ingevoerd. Dat betekent controles, invoerrechten 
betalen, btw regelen en soms meer.’ 
  

Willem de Snoo 
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Willem begon in 1978 bij de omzetbelasting. In 1998 waren er te weinig douaneambtenaren, en te veel 
medewerkers in de blauwe takken van sport. Daarom organiseerde de Douane in Rotterdam een kennismakingsdag 
voor medewerkers van de blauwe Belastingdienst. ‘Na een informatieve ochtend gingen we ’s middags in de haven 
kijken, o.a. naar een containerterminal. Ik vond dat hartstikke goed, veel dynamischer, en besloot douaneambtenaar 
te worden.’ 
 

Overstap betekent ook bijscholen 
Over zijn overstap van de in zijn beleving statische blauwen naar de 
dynamische groenen, zegt Willem: ‘Na een korte bijscholing en een 
BOA-opleiding heb ik allerlei douanewerk gedaan. Ik heb in fysiek 
toezicht (FT) op verschillende containerterminals dienst gedaan, en in 
douaneloodsen gewerkt. Ook heb ik binnen dynamisch toezicht de 
inhoud van containers daadwerkelijk gecontroleerd. Bij het ouder 
worden (Willem is 61 jaar) werden de nachtdiensten wat lastiger. 
Daarom heb ik zelf gevraagd om te mogen werken in het 
Klantmanagement. En dat is nu mijn dagelijks werk.’ 
 
Eerder is Willem zo’n 4 jaar in de medezeggenschap actief geweest. ‘Ik 
wil me inzetten voor collega’s, meepraten met het management en 
mensen helpen.’ Op dit moment is hij actief als secretaris van het 
fractieoverleg in de medezeggenschap van ons CNV in Douane 
Rotterdam en Breda. ‘De daar besproken zaken nemen de 
vertegenwoordigers in de medezeggenschap weer mee naar de 
overlegvergaderingen met het Douane-management.’ Ook is hij vice-
voorzitter van de CNV Regiogroep Financiën Holland-Zuid. Willem 
bereidt zich op dit moment voor op een plaats in het LGB (Landelijke 
Groepsbestuur Financiën). Vanuit alle regio’s komen medewerkers 
samen om landelijk CNV-standpunten te bespreken, te bepalen en uit te 
dragen. Dit zorgt voor verbinding en behoud van leden. 

 
Veel tijd voor sport 
In de vrije tijd is Willem een verwoed triathlonner. 3,8 kilometer zwemmen,180 kilometer fietsen en een marathon 
hardlopen (ruim 42 kilometer). ‘Over een hele triathlon doe ik tussen de 12 en 14 uur.’ Per jaar streeft hij naar 3 
korte, 1 halve en 1 hele triathlon. Willem verzekert: ‘Dat vraagt een goede planning. Zo fiets ik bijvoorbeeld vaak 
naar mijn werk. Maar ik moet eerlijk erkennen dat het wedstrijdelement er de laatste tijd uit is omdat de jaren gaan 
tellen, hi hi. Maar het harde trainen blijft uiteraard!!’ 
 
CNV-Nieuwsflits vraagt naar zijn vakantiebestemming. ‘Ik ga 1 keer per jaar graag naar de kust van Catalonië (Noord-
Spanje). Ik heb een caravan, en neem de fiets mee om heerlijk te fietsen in de Spaanse bergen achter de kustlijn. In 
de weekenden gaan we graag met de caravan naar Zeeland.’ 
 
CAO-zaken (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) vindt Willem van groot belang. Voor douaneambtenaren is het 
meeroosteren in ontwikkeling. ‘De bedoeling is dat medewerkers - binnen de regels die daarvoor bestaan - meer 
invloed krijgen op eigen werktijden. Medewerkers vinden het fijn dat zo rekening kan worden gehouden met hun 
persoonlijke omstandigheden en wensen, zoals zorgtaken in het gezin. Een en ander zou kunnen ingaan volgens de 
CAO vanaf 1 januari 2024.’ 
 
Ook belangrijk noemt Willem de Regeling Vervroegde Uittreding. ‘Die stopt in 2026. Daardoor zal iedereen langer 
moeten blijven werken. Ik ben meer voor het 45-dienstjarencriterium. Na 45 werkjaren zou je moeten kunnen 
stoppen met werken. Je hebt dan genoeg deelgenomen aan het arbeidsproces en premies betaald.’ Belangrijk vindt 
Willem dat er een goede regeling blijft om eerder te kunnen stoppen met werken. 
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Hij hekelt de instelling van werkgevers in het CAO-overleg. ‘Een gesprek beginnen, de standpunten van de 
vakbonden aanhoren, menen dat de vragen te groot zijn en dan snel wegwezen. Zo vertragen ze de totstandkoming 
van een nieuwe CAO. De uiteindelijk nieuwe CAO gaat daardoor uiteindelijk weer een paar maanden later in. Dat 
moet toch anders kunnen.’ 
 
Vroeger was iedereen wel vakbondslid 
‘Mijn opa was vooraanstaand vakbondslid van ons CNV. Hij is noodgedwongen vanuit Friesland naar de Rotterdamse 
regio vertrokken, voor werk. In die tijd was bijna iedereen lid van een vakbond. Het verbaast me dat dat niet meer zo 
is. Ik zie het aan mijn eigen kinderen (30 en 34 jaar). Die lopen zelf naar de baas voor een loonsverhoging. En dat 
vindt zo’n werkgever wel goed. Maar ik vind dat medewerkers zich niet moeten laten uitspelen tegen elkaar, of laten 
wegspelen door werkgevers. En dat wij – leden - het positieve van onze vakbond bij jongeren beter naar voren 
kunnen brengen. Ik roep iedereen op om jongeren meer te betrekken bij 
de medezeggenschap en de diverse landelijke en regionale CNV-
overleggen. Jongeren kunnen zo ook invloed uitoefenen op onze 
vakbond, en op onze CAO-onderhandelaars. Zodat in de CAO evenveel 
aandacht is voor de oudere als de jongere werknemers.’ 
 
‘Ik vind dat de overheid de laatste jaren wat vaag en onbetrouwbaar is. 
Het contact lijkt soms kwijt tussen  overheid, werkenden en bevolking. 
Onze vakbond zou de overheid moeten triggeren om daaraan te 
denken.’ Als voorbeeld noemt Willem de woningnood onder werkende 
jongeren. ‘Er zou hieraan in de toekomstige CAO’s aandacht besteed 
kunnen worden. In het verre verleden bouwde werkgevers en 
gemeenten woningen voor hun arbeiders, een win-win situatie: 
woningnood opgelost en deel van salaris komt weer terug als huur of 
aflossing van je trouwe werknemer. Heel belangrijk dat wij deze actuele 
knelpunten in de maatschappij en aan de politiek vertellen.’ 
 
Met Kerst stilstaan bij DE geboorte 
De Kerstdagen gaat Willem doorbrengen met zijn gezin en aanhang. ‘En 
natuurlijk staan we stil bij de geboorte en het nieuwe leven.’ 
Fijne Kerstdagen en een gezond 2023 !! 

 
 
 
  



    
 

Pagina 11 van 14 Jaargang 2022 Nummer 46 

Groep Financiën Nieuwsflits 

 
 Overtuig je collega. Laat hem/haar bij ons aansluiten.  
 
Overtuig je collega. Laat hem/haar bij ons aansluiten. Een niet te weigeren aanbod. 
 
Onze Landelijke Groep Financiën van CNV Overheid (voor alle werknemers van het Ministerie 
van Financiën en er onder hangende uitvoeringsdiensten zoals Domeinen en de Belastingdienst breed) is met 1.700 
leden springlevend en groeiende!! 
 
Zorg dat je collega’s zich ook bij ons aansluiten. Het geluid van onze vakbond mág en móet gehoord worden. Hoe 
meer leden, hoe sterker we staan. Belangrijke onderwerpen zoals de CAO;  Werkzekerheid; Balans tussen Werk en 
Privé; Arbeidsbeperkten hebben óók recht op werk; komen tot stand door de invloed van JOU!! 
 
Nu met een aanbod wat jou en je collega zeker aan zal spreken.  
 
Óók daarom CNV;  
Voor jou (en je collega) een betere werkomgeving 
 
Voor jou als werver een digitale cadeaukaart van € 25,- 
Voor je collega, het nieuwe CNV-lid: een VVV-bon van € 50,-  
Voor je collega, het nieuwe CNV-lid: cadeau naar keuze! Je ontvangt een cadeau kaart van Giffy. Deze is in te leveren 
bij Rituals, diverse uitjes, zalando en bol.com* (t.w.v €25-,) 
 
* actie geldig t/m 31-12-2022 
 
Overtuig je collega met de slogan:  

“Alleen Samen Staan We Sterk. Doe je het niet voor jezelf doe het dan voor je collega” 
 
Voor aanvullende informatie óf meteen intekenen als nieuw lid:  
benader ons via FIN@CNV.NL of bel Raoul op 06 - 11 06 91 66/ 06-22299799 
 

CNV Connectief - Jij bent er voor anderen. Wij zijn er voor jou! 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:FIN@CNV.NL
http://www.cnvconnectief.nl/
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CNV OVERHEID (sector: Financiën) 
 
GESLACHT:    ⃝  MAN   ⃝  VROUW  
 
VOORLETTERS:    ……........................................................................................................  
 
TUSSENVOEGSEL:   ……........................................................................................................  
 
ACHTERNAAM:    ..............................................................................................................  
 
STRAAT EN HUISNUMMER:  ......................................................................................................…… 
 
POSTCODE EN WOONPLAATS:  ............................................................................................................  
 
GEBOORTEDATUM:   ...........................................................................................................  
 
TELEFOONNUMMER:   ............................................................................................................  
 
EMAILADRES: .   ............................................................................................................  
 
BRUTO-MAAND-SALARIS:  ............................................................................................................  
 
IBANNUMMER:    ............................................................................................................  
 
AUTOMATISCHE INCASSO (Indien NEE € 1,50 extra per maand):  ⃝ JA    ⃝ NEEN 
 
SOORT CONTRACT    ⃝  Vast contract   ⃝ Uitzendkracht  ⃝ Tijdelijk contract 
 
STANDPLAATS:   ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
SEGMENT/DIRECTIE:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lid geworven door:  
Naam en voorletters:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Emailadres:   ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BONUS:  
Nieuw lid: VVV-bon van €50,- + boekenbon/ bol.com of huis& tuin bon ter waarde van €25-, 
Werver:   VVV-bon van €25,-  

 
Deze aanbieding is geldig (alleen voor medewerkers die onder Ministerie van Financiën vallen zoals Kerndepartement, Belastingdienst, Domeinen, ADR etc) 

t/m 31-12-2022 

Stuur ingevulde formulier in naar: FIN@CNV.NL of bel met Raoul 06 - 22299799 

 

  

mailto:FIN@CNV.NL
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 Effe ontspannen en…wie zijn de winnaars van de vorige puzzel? 
 
Ook in deze editie van de NieuwsFlits (informatieblad van CNV Overheid voor haar leden bij het Ministerie van 
Financiën en haar uitvoeringsdiensten) weer tijd voor wat brainwork. 
 
Doe ook mee!! 
En maak kans op één van de twee digitale VVV-bonnen van elk €12,50! 
 
DE PUZZEL van deze NieuwsFlits 46: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen vóór 1 januari 2023 mailen naar fin@cnv.nlo.v.v. je naam, emailadres 
en directie/locatie waar je werkzaam bent .  
NB: Deelname alleen open voor leden van CNV Overheid 
 
DE UITSLAG van de rebus in editie nr 45 . 
De oplossing:  CNV Overheid wenst jullie allen een fijne (zomer) vakantie toe! 
 
Vele goede oplossingen. Na loting gaat de VVV bon van €12,50 deze keer naar: 
- Henk Weterings,  Regie & Kwaliteit CAP LIC Amsterdam 
- Gea Reijnders, Behandelfunctionaris Invordering Groningen 
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!!! 
De bonnen komen naar jullie toe via het CNV regiobestuur waar jullie onder 
vallen; Regiogroep Noord en regiogroep Holland Noord. 

mailto:fin@cnv.nl
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Colofon: 

Verschijningsfrequentie: 8 maal per jaar 
Oplage: 2.000 exemplaren 
Verspreiding: CNV Leden werkzaam binnen Ministerie van Financiën en haar 

uitvoeringsdiensten en aan geselecteerde stakeholders 
Eindredacteur: Raoul Vinken 
Lay-out: Matty Wolters 
Voor alle vragen: Raoul Vinken (06-22 29 97 99) 
Contactadres fin@cnv.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende editie nummer 47 verschijnt naar verwachting in februari 2023 
 
Aanleveren kopij (je bent van harte uitgenodigd!) uiterlijk eind januari 2023 naar fin@cnv.nl 
 
Verdere verspreiding van deze NieuwsFlits onder medewerkers van het Ministerie van Financiën en haar 
uitvoeringsdiensten (digitaal en op leestafels) is nátuurlijk toegestaan. 
 
CONTACTGEGEVENS LGB-FINANCIËN 
 
Voorzitter:    Jacob van Ee  fin@cnv.nl  
Plv. voorzitter:    Jos Gijssen  fin@cnv.nl 
Secretaris:    Henk de Boer  fin@cnv.nl 
Bestuurder CNV Overheid:  Gabrielle Buisman fin@cnv.nl 
Penningmeester:   Rini Mol  fin@cnv.nl 
Vakbondsvrijgestelde:   Raoul Vinken  fin@cnv.nl 
 
Secretaris Regio Centraal:  Ans Seynaeve 
Secretaris Regio Holland-Noord:          Caroline Cremers 
Secretaris Regio Holland-Zuid:             Paul van Balen 
Secretaris Regio Noord:                       Nico Bouwhuijsen 
Secretaris Regio Oost:                         Matty Wolters 
Secretaris Regio Zuid-Oost:                 Irene Burggraaf 
Secretaris Regio Zuid-West:  Frans Withagen 

 
 

 

 

 

 

 

  

Matty Wolters Raoul Vinken 
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