Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

Van de voorzitter
Culinaire en nostalgische
avond
Compensatie koopkrachtverlies
Voor de agenda
bijlage:
historische wandeling
oproep Even terug…

VAN DE VOORZITTER

Het is al een traditie aan het worden, het jaarlijkse kerstdiner.
Ruim honderd oud-collega’s en hun partners waren op 15 december
naar Hotel Haarlem Zuid gekomen om gezamenlijk en in een prettige
sfeer te genieten van een heerlijke maaltijd. Het is nu eenmaal een
feit dat de “ambiance”van grote invloed is op het welslagen van activiteiten. En daar was op de 15e in Hotel Haarlem Zuid niets mis mee.
Heerlijke gerechten, goede bediening en een fijne sfeer. De reacties
waren dan ook zeer positief. Fijn om te horen en een stimulans om op
de ingeslagen weg voort te gaan.
Een experimentje was het om
op 7 januari voor het eerst de
Nieuwjaarsbijeenkomst niet in
een rijksgebouw, maar op een
andere locatie te houden n.l. de
Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan in Haarlem. Ook hier
waren ruim honderd mensen
aanwezig. Voor ons was het
spannend of de “nieuwe” locatie
wel zou voldoen. Qua bereikbaarheid en parkeermogelijkheden geen enkel probleem. De
ruimte prima, maar de zitgelegenheid beperkt. Wel was er
een afzonderlijke zaal beschikbaar met tafels en stoelen. De
enigszins excentrische ligging
moedigt echter niet aan om daar plaats te nemen. Wij zullen met de
beheerder overleggen of door een andere opstelling of uitbreiding
van het aantal stoelen de zitcapaciteit vergroot kan worden.
In mijn gebruikelijke praatje over het wel en wee van de Belastingdienst heb ik o.a. gesproken over een artikelenserie verschenen in
NRC-Handelsblad over het hedendaagse functioneren van de Belastingdienst. Met koppen in de krant als: - Zelfsturing stort de Belastingdienst in chaos, en - De best georganiseerde rijksdienst zakt
door de ondergrens van wat aanvaardbaar is - spreken voor zich. Bovenstaande “koppen “leiden de redactionele bijdragen in.
Ik citeer: “op vele terreinen hapert de Dienst en het personeel voelt
zich in de steek gelaten. Zelfsturing, de grote managementverandering, heeft geleid tot een stuurloze organisatie is de grote klacht “
Ik kan U zeggen, en ik denk ook namens u te mogen spreken, dat dergelijke negatieve berichten mij pijn doen. Een dienst waar velen van
ons, soms meer dan veertig jaar, hun beste krachten hebben gegeven, zo in de problemen te zien is onaanvaardbaar.
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Wij, als postactieven, koesteren nog het beeld van de Belastingdienst als een goed geoliede organisatie, niet populair maar wel altijd op de bres voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik hoop van harte dat “onze “dienstleiding kans zal zien om het tij te keren. Het kan toch niet zo zijn dat een, op organisatorisch gebied, zo gelouterde rijksdienst wegzakt in chaos. Ik wens hen veel wijsheid.
Hartelijke groet,
GERRIT VAN DEN DOOL

EEN CULINAIRE EN NOSTALGISCHE AVOND

De maand december is ook voor de oud-medewerkers van Financiën en hun partners
een aantrekkelijke maand. Allereerst de verwachtingen rond de jaar- lijkse ontvangst
van een kerstpakket. Het wordt al bijna routine, maar ik ben nog niet vergeten hoe dat
in het verleden was. Destijds lieten de hogere regionen de Kerst stilletjes aan zich
voorbijgaan, het bestaan van kerstpakketten was kennelijk nog niet doorgedrongen.
Met jaloezie werd door ons gekeken naar de gelukkigen, die zich rijk beladen richting
huis spoedden. Op het kantoor waar ik destijds werkte werd besloten een spaarsysteem op te zetten. Door middel van maandelijkse bijdragen werd in de maand december voor de deelnemers een kerstpakket samengesteld. Via korting kon voordelig worden ingekocht, het was natuurlijk wel een sigaar uit eigen doos maar je kwam in ieder
geval niet met lege handen thuis!
De tijden zijn gelukkig veranderd en ons bestuur was naast het kerstpakket ook dit
jaar ook weer in de gelegenheid een kerstdiner aan te bieden en wel op zaterdag 16
december. Plaats van handeling het inmiddels gerenommeerde Haarlem Zuid, dat recent nog tijdens Haarlem Culinair een fel begeerde prijs wist weg te slepen. Maar
liefst 102 deelnemers hadden zich voor deze avond aangemeld.
De binnenkomst in de mooie zaal Denemarken was al direct overweldigend, prachtig
gedekte tafels en een sfeervolle verlichting zorgden voor een passende ambiance.
Crabchunk cocktail
Op de tafels voor een ieder een mooi uitmet appel, bieslook en Cocktailsaus
gevoerde en veelbelovende menukaart (zie
hieronder).

Runderbouillon

Voorzitter Gerrit v.d. Dool heette op de
van hem bekende wijze een ieder hartelijk
“Ribkip”
welkom, hij besteedde hierbij speciale
aandacht aan Ko van Stigt en diens echtKuikenborstfilet gratin, ingerold met smokey
genote. Deze collega heeft met zijn vrouw
ribeye en honingmosterdsaus
een belangrijke inbreng gehad bij het ontstaan en het reilen en zeilen van de vereCombinatie van kalfs- en ossenhaas op een
niging van post-actieven. Helaas door ernterryyaki mix van bospaddestoelen
stige ziekte waren beide niet in staat dit
evenement bij te wonen. Onder luid applaus gaf Gerrit aan binnenkort met een
Grand Dessert
mooi kerststukje onze waardering en beste wensen over te brengen.
Koffie en thee met bonbon
En dan natuurlijk het opdienen van het diner. Met vaardige handen en een zonnig
humeur stortte de brigade van Haarlem Zuid zich op de bediening. Een ieder liet zich
het gebodene goed smaken. De kok had zich weer uitstekend van zijn taak gekweten.
Alle gangen waren voortreffelijk en hadden hun speciale accenten.
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Even werd er niet meer gedacht aan Sonja Bakker en ook mijn diabetesverpleegster
raakte volkomen op de achtergrond.

Tussen de gangen door was er voldoende tijd om -wat ik noem- te circuleren. Met bekenden kon even worden bijgepraat en oude herinneringen opgehaald. Ik maakte tot
mijn verrassing kennis met mevrouw Kallenberg de weduwe van de veel te vroeg overleden chef-deurwaarder. Een man die mij destijds bevrijdde toen een lastige klant
poogde mij hardhandig van zijn gelijk te overtuigen.

Maar ook deze bijeenkomst bleek eindig te zijn. De afscheidsspeech van onze voorzitter en het dankwoord, dat Leen de Jong namens ons allen uitsprak bete- kenden het
slot van deze in alle opzichten zeer geslaagde avond. Verkwikt en verzadigt toog een
ieder huiswaarts met in het hoofd het vaste voornemen tot het volgende jaar!
December 2007.
JAAP PLAS

TIJDELIJKE COMPENSATIE KOOPKRACHTVERLIES
POSTACTIEVE AMBTENAREN
Met deze kop verscheen onderstaand bericht in PABERO-NIEUWS, het blad van
onze zustervereniging uit Rotterdam. Aangezien wij allen met dezelfde materie
geconfronteerd worden, menen wij er goed aan te doen u hiervan deelgenoot te
maken.

Zoals bekend mag worden verondersteld is de ZVO-regeling (Regeling ziektekosten
voorziening overheidspersoneel) voor gepensioneerde rijksambtenaren bij de invoering
van de nieuwe zorgverzekering komen te vervallen. Veel gepensioneerde PaBeRo-leden
ontvingen tot en met het jaar 2005 via de uitvoeringsinstantie van de ZVO-regeling
(KPMG- Emmen) een financiële tegemoetkoming in de ziektekosten. Daarentegen waren
er ook gepensioneerde leden die om de een of andere reden niet voor die temoetkoming in aanmerking kwamen omdat zij toen niet aan de gestelde voorwaarden voldeden.(bijvoorbeeld: premies gepensioneerde partner in ziekenfonds telden niet mee
waardoor de drempel niet werd gehaald).
Zoals gezegd de ZVO-regeling is door de invoering van de zorgverzekeringswet per 1
januari 2006 komen te vervallen. Om de gepensioneerde ambtenaren toch enigszins financieel tegemoet te komen in de gestegen ziektekosten en het daardoor ontstane
koopkrachtverlies te compenseren heeft het kabinet onlangs een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: "Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet" *.

De voorwaarden om in 2007 en de komende jaren voor deze financiële compensatie
(max. € 922,22 in 2007) in aanmerking te komen zijn:
1. u moet op 31 december 2005 65 jaar of ouder zijn en ZVO-belanghebbende (of u
ZVO-belanghebbende was, kunt u controleren op de jaaropgave ABP over 2005);
2. u moet in 2005 al een tegemoetkoming ziektekosten hebben ontvangen via de uitvoeringsinstantie ZVO-regeling (KPMG - Emmen).
Deze tweede voorwaarde doet de redactie wat vreemd aan.

Immers een en ander betekent dat wanneer men in het verleden in 2005 een tegemoetkoming ziektekosten ontving, men nu in 2007 en volgende jaren wordt gecompenseerd voor het koopkrachtverlies ten gevolge van de huidige zorgverzekering. Ontving
men in 2005 om de een of andere reden geen tegemoetkoming ziektekosten, dan ontvangt men in 2007 en volgende jaren geen compensatie koopkrachtverlies.
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Zoals gezegd, een vreemde voorwaarde: we verkeren thans allen, wat de premies voor
de zorgverzekering betreft, min of meer in dezelfde omstandigheden. Door de beperking van de tweede voorwaarde in te bouwen ontstaat o.i. een rechtsongelijkheid. Nu
komt het dus voor dat de ene gepensioneerde ambtenaar gecompenseerd wordt voor
het koopkrachtverlies tengevolge van de nieuwe zorgverzekering en de andere weer
niet. Terwijl we nu allen vrijwel dezelfde kosten voor de zorgverzekering hebben.
Het Besluit draagt toch niet voor niets de naam 'compensatie koopkrachtverlies
postactieve ambtenaren'.

Ook lijkt het wat vreemd dat de huidige compensatie gerelateerd is aan het bedrag
dat men in 2005 heeft ontvangen, nl. netto 59% van de tegemoetkoming van 2005. Zo
kan het dus voorkomen dat de ene gepensioneerde ambtenaar het maximumbedrag van
€ 922,22 als compensatie voor het koopkrachtverlies ontvangt, een andere gepensioneerde slechts enkele tientallen euro's en een derde gepensioneerde helemaal niets
van de compensatieregeling ontvangt omdat hij in 2005 geen hoge ziektekosten had.
Volgens verkregen informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de getroffen compensatieregeling eigenlijk een afbouw van de ZVO-regeling. Deze informatie van het ministerie is op zijn minst ook weer merkwaardig te
noemen omdat in 2006 al een afbouwregeling heeft plaatsgevonden door middel van
een extra uitbetaling van de ZVO-regeling, nl. 150% van de tegemoetkoming over 2005
met een maximum van € 2500, =.
De grote vraag is echter: wat is daar aan te doen?
Schrijven naar de bonden, naar de besluitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer lijkt voorshands de enige mogelijkheid.
Schrijven naar de uitvoeringsinstantie SVB - Groningen heeft weinig zin, want daar
wordt men - zoals inmiddels ervaren doorverwezen naar het ministerie.
* Besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2007, m
BWBR 0021811. Stb 2007, 159.

Naschrift redactie PaBeRo: (ingekort)
Gereageerd is naar de SVB - Groningen, het ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties
en de Tweede Kamer. De SVB verwijst naar het ministerie; het ministerie antwoordt
dat het een extra afbouwregeling betreft van de ZVO-regeling.
Op 20-12-2007 is een brief ontvangen van de Tweede Kamer dat de ingezonden brief
van 26-11-2007 verspreid is onder de leden van twee vaste kamercommissies. In de
vergadering van 20 december 2007 is de minister een reactie gevraagd op de brief.
Daarna zullen de commissies laten weten of zij nog nadere stappen willen ondernemen.
Dit antwoord nog niet ontvangen maar zal na ontvangst worden gepubliceerd op de PaBeRo-website. In hoeverre leden ook de vakbonden hebben aangeschreven is niet bekend.

Voor de agenda 2008!

10 april: inloopmiddag.
17 april: stadswandeling Leiden.
17 mei: vakantieweek Harz.
11 juni: dagtocht naar Overijssel (let op de aankondiging)
26 juni: regionale dagtocht (molentocht rond Leiden met de boot)
17 september: De Ontmoeting in Nieuwegein.
15 oktober: dagtocht “’t oude ambacht tin”
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