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Statenfractie PvdA - schriftelijke vragen inzake reorganisatie 
en banenverlies bij de Belastingdienst 

Geachte mevrouw De Haas, mevrouw Stolk en heer Batterman, 

Hierbij ontvangt u antwoorden op uw schriftelijke vragen d.d. 19 mei 2015 
(ontvangen 21 mei 2015) over de gevolgen van de landelijke reorganisa tie van de 
Belastingdienst. 
U geeft het volgende aan: "Op dinsdag 19 mei jl. kwam via de media naar buiten 
dat de Belastingdienst een grote reorganisatie gaat doorvoeren. Dit zal naar 
verwachting leiden tot een verlies van 5000 bane n. Er wordt gesteld dat de 
betreffende medewerkers elders bij de Rijksoverheid een andere baan krijgen 
aangeboden." 

Vraag 1 Is GS op de hoogte van bovengenoemde feiten? 

Antwoord: Ja. 

Vraag 2 Is GS bekend of, en zo ja welke consequenties dit voor de 
werkgelegenheid bij de Belastingdienst in Groningen en elders in het Noorden 
heeft? 

Antwoord: Op dit moment zijn de consequenties voor de werkgelegenheid bij de 
Belastingdienst in Groningen en elders in het Noorden niet bekend. De landelijke 
reorganisatie plannen voor de Belastingdienst zijn onlangs via de media bekend 
gemaakt. De werknemers van de Belastingdienst en ook de bonden zijn niet 
officieel ingelicht en overvallen door deze plannen. 
Ook wij zijn verrast door de reorganisatie plannen. Staatssecretaris Wiebes heeft in 
het AO van 21 mei 2015 aangegeven dat hij het uitlekken van deze plannen 
betreurt en dat op Prinsjesdag hier meer bekendheid over zal worden gegeven. 
Ook de directie van de Belastingdienst Noord Nederland heeft aangegeven dat de 
desbetreffende plannen nog uitgewerkt moet worden. Er is nog niks bekend over 
locaties, werkonderdelen en mogelijke werkgelegenheidseffecten. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet. Publieksvoorlichting: 050 3164160 



Vraag 3 Zo nee, kan GS zich daarover laten informeren en PS hierover zo spoedig 
mogelijk daarna inlichten? 

Antwoord: Wij hebben ons hierover reeds laten informeren. Zie hiervoor het 
antwoord dat is gegeven op vraag 2. Uiteraard zullen wij u verder op de hoogte 
stellen over nieuwe ontwikkelingen. 

Vraag 4 Zo ja, als er sprake is van het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij de 
Belastingdienst Groningen en/of elders in het Noorden, welke stappen gaat GS, al 
dan niet in samenwerking met de partners in SNN-verband, ondernemen om 
werkgelegenheid in Noord-Nederland te behouden? 

Antwoord Wij zijn reeds enkele jaren in SNN verband bezig met het voeren va n 
een lobby om werkgelegenheid te behouden in het kad er van de Rijks 
bezuinigingsplannen met betrekking tot de rijksdiensten (gerechtelijke macht, 
gevangeniswezen, defensie etc.). In Tweede Kamer verband is er enkele jaren 
terug een motie ingediend en aangenomen, dat er met name in Noord Nederland 
geen onevenredig banenverlies zou mogen optreden door de bezuinigingen 
rijksdiensten. Als Noordelijke provincies trekken wij met betrekking tot de lobby 
gezamenlijk op. Dit geldt ook voor de plannen ten aanzien va n de Belastingdienst. 
De commissaris van de Koning van Drenthe treedt hierbij op als coördinerend 
bestuurder. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


