
 

 

 

 

 

Den Haag,  17 januari 2017 

Nieuwsbericht vertrek DG  

In de afgelopen 14 maanden spraken wij over diverse onderwerpen met de Directeur-Generaal Hans 
Leijtens. In deze gesprekken waren we het zeker niet altijd met elkaar eens, maar van onze kant is 
nooit getwijfeld aan zijn integriteit, oprechte betrokkenheid en inzet voor de Belastingdienst. Hij trad 
problemen met een open blik tegemoet en probeerde deze op te lossen. Ook indien hij ze zelf niet 
veroorzaakt had. Wij denken dat hij de Belastingdienst beter had kunnen maken. Om deze reden zijn 
wij dan ook teleurgesteld over zijn vertrek.  
 
De keuze om een functie neer te leggen is zeer ongebruikelijk, en voor zover wij weten heeft dit bij 
de Belastingdienst niet eerder plaatsgevonden. Als een situatie niet eerder heeft plaatsgevonden, 
past het niet om te doen alsof het “business as usual” is. Wij weten dat de medewerkers gewoon 
door zullen gaan met het dagelijkse werk, zoals dat bij de Belastingdienstmedewerker past. Maar 
voordat wij doorgaan met ons werk, willen wij eerst en vooral duidelijkheid krijgen over de 
toekomstige koers van de Belastingdienst. Daarom nemen wij de ongebruikelijke stap om de 
Staatssecretaris uit te nodigen voor een spoedoverleg.  
 
Wij willen van de Staatssecretaris weten of hij meer sturing op hiërarchie, financiën en 
productiecijfers wenst en zo ja wat hij dan aan informatie heeft gekregen om deze stap te nemen. En 
of dit de reden is dat Hans Leijtens is opgestapt. Het is duidelijk dat wij ons in een dergelijke koers 
niet kunnen vinden. Meer repressie is geen oplossing, maar veroorzaakt een nieuw probleem! 
 
Wat wij willen is een dienstleiding die werkt aan het herstel van vertrouwen, de versterking van het 
vakmanschap en het bieden van een reële toekomst voor de Belastingdienstmedewerkers, waarin 
instroom van nieuwe en doorstroom van de huidige medewerkers centraal staat. Niet toevallig zijn 
dat juist de onderwerpen waarover wij met Hans Leijtens in goed overleg waren. 
 

Namens de Samenwerkende centrales voor overheidspersoneel (SCO) in het Georganiseerd overleg 

Belastingdienst,  

 

AC/NCF: Marianne Wendt en Han Vonk 

CMHF: Dennis Baegen en Gert Kers 

CNV Overheid: Willemien Pijnacker en Henk Akkerman 

FNV Overheid: Mieke van Vliet en Gienus Huisman 
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