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d« hoofdpunten die van belang lijn vanult de medezeggenschap met
ontvlechttng van de aansturlng van de Belastingdienst
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In het besef dat de Belastingdienst meer Is dan de beelden d e In de media warden herhaald Is
de afgelopen tijd pfjnlijk duidelijk geworder dat kwetsbare burgers hebben geleden onder het
systeem wetgeving en uitvoering van Toesiagen waarbij de menselijke meat onvgldoende

gehanteerd Cit heeft c bk de medewerkers geraakt 2iJ
degenen die zijn benadeeld als bfj onze college s
werd

voelen zlch betrokken

bij

zcrwel

Recent besfoot u In verband hiermee om gaandeweg een lopend onderzoek hec huldigo
directoraat genersal Beiestingdienst om te vormen tot drie directoraten generaai Al zIjn nog
niet alle details bekend de impact op het ministerie en de Belastingdienst In het bijzonder zal

groot zijn
wl zigirgen In de organisatie hebben sirds 3005 een sterke wissel op het functioneren
Belastlngdienst getrokken Wlj verwachten daarom dat dit in de komende periode ook
geval zai z\jn en de Belestmgdienstde komende jaren verder onder druk zal komen te
staan De rek Is emit De Befastingdienst en de medewerkers hebben rust en ruirnte nadig
voor herstel verbetering en vernieuvjfng Zg hebben ontwikkelingen bij Toeslagen en Douarw
impact op de capacite^t van andere diensCondarcfeler Ook vraagt uw besEult om extra
capaciteit van ultvoerings^ en stafonderdelen die reeds onder dmk staan an of moeten
kilmpen Daarnaast staat onze ICT sterk onder druk wal grote gevolgen heeft voor realisatie
van verandertrajecten en tmplementatie van wetgeving Tegelykertijd dalen de financlele
kadet^ biJ een toenemende werkiast met ingrljpende gevolgen voor de medawerkers tde^dit

Majeure

van de

het

en

de

dtenstverlening

Ge zien deze
•

651305

ontwikkehngen vraagt

besiult betekent

voor de

de

medezeggenschap

primaire processen

het heffen

u om

en

duidelijkheid

over

wattiw

•

inner van

00122

m

belastlngen invoerrechten accrjnzen
die

er m

tussen de diverse

Min iaerie van Finajicien

en

het uitkeren van

toeslagen Door de dwarsverbanden

orderdelen ztjn joals bijvoorbeeld de

ook
invorderingswerkzaamheden fs het de vraag in hoeverre de gewijzigde aansturing
zonder
doorgevoerd zou moeten en kunnen worden in de onderliggerde pfimaire processen
dat belastingpllchtlgen toeslaggerechtigden hier nadelige gevolgen van ondervlrden Wij
de
inret
van
en
constateren flat de Belastingdienst
waar dankzij de grate betrokkerheid
medewerkers ook een hoop zaken goed gaan onder een vergrootglas Hgt en dat momenteel

elke fcut in de media breed wordt uitgemeten
Een ander

WjJ pEeiter
nscallteit

Is de vakirhojdeiijke kennis van top managers binnen de Belastingdienst
dat op vacante functies managers woi^en aargesteld die bekend zijn met de
kennis en kunde hebben van de organisalievan de Belastingdienst Deze

zorgpunt
ervoor

en

expertise borgide aandaoht voor rechtsstatelijkheld en zorgvuJdige rechtstaepassing met
positleve gevolgen vcjqr de bedrijfscultujr Het benoemen van top managers ult de ABD biedt
geen garantie op de benodigde expertise

■

f

afgelopen tijd er in het bijzonder na de OR verkiezingen beeft tegenspraak onvoldoende
ruimte gakregen in de Belastingdienst er werd de medezeggenschap van de Belastingdienst In
steeds minders mate in staat gesteld om haar werk te kunnen doen U heeft reeds
De

medezeggensohap te wJllen betrekken bij het hoe van uw besluit We vinder
groot belang dat wij tijdig onze inbrerg participatief kunnen reallseren en er serleus

aangegeven de

het

van

de medewerkers geljlsterd wordt zpdat het perspeobef van de werkvioer als afweging
wordt meegenomen bij de besiuitvorming Deze Jnbreng z»l het draagvlak voor beslulten
naar

■

vergraten

Graag gaat de ondergetekende medezeggenschap
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Grpepsondernemlngsraad Belastingdienst
Ondernemingsraad

Dooare

Ordernemingsraad Infermatievoorziening

Ondernemingsraad Klantlnteractie 8 Services
Ordernemingsraad Kaderstelling 8t Ondersteuning
Ondernemingsraad FiOD
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