
De werkvloer

Belastingschulden 
‘Ik vorder alle openstaande schulden in die 
met gemeentelijke belastingen te maken heb-
ben, zowel bij bedrijven als particulieren. Dit 
gaat om bedragen van honderd tot tienduizen-
den euro’s. Waarom mensen niet betalen? Vaak 
kunnen ze niet goed met geld omgaan en 
kopen ze dingen die boven hun budget liggen. 
Dan is er geen geld meer voor de gemeentebe-
lasting, want er ligt ook nog een gasrekening.’ 

Vrijheid
‘Het grootste deel van de dag ben ik onderweg. 
Ik heb dan ook een mobiel kantoor met een 
laptop in mijn auto. Ik krijg veel vrijheid om 
mijn werk zelf in te vullen en ik stel mezelf 
ook flexibel op. Cliënten mogen me ook  
’s avonds en tijdens mijn vakantie bellen. En 

Elk nummer zoekt platform A een werknemer op uit een van de Abvakabo FNV-sectoren. 
Deze keer vertelt Henk Karelsen (58) over zijn werk als belastingdeurwaarder bij de 
 gemeente Amersfoort.

‘Ik leun tegen het sociaal- 
maatschappelijk werk aan’  
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jaar kunnen ze mij niets meer wijsmaken. Zo 
werd ik laatst gebeld door een vrouw die 
beweerde dat ze de brief niet kon openen 
omdat ze in Valkenburg zat. Ik voelde dat er 
iets niet klopte. Toen ik vijf minuten later naar 
haar huisadres belde, nam ze dan ook op. Ik zei 
haar: ik heb nog nooit meegemaakt dat 
iemand zo snel terug is van vakantie.’

Mondiger
‘In de dertig jaar dat ik dit werk doe, is er heel 
veel veranderd. Inhoudelijk verschilt het werk 
niet zoveel met vroeger, maar vooral de men-
sen zijn anders. Die zijn mondiger geworden. 
Ze zijn ook beter onderlegd. In de eerste jaren 
vonden mensen het heus wel vervelend als ik 
langskwam, maar dat zeiden ze niet. 

Tegenwoordig roepen ze je al vanaf de over-
kant van de straat toe.’

Agressie en geweld
‘De agressie en het geweld is ook toegenomen. 
Als je ziet hoe mensen ambulancebroeders 
behandelen, die nota bene hulp bieden, dan 
kun je je wel voorstellen hoe ze op de onge-
wenste komst van een belastingdeurwaarder 
kunnen reageren. Maar ik ben eigenlijk nooit 
bang. Ik laat mensen in hun waarde en ver-
wacht hetzelfde terug. Ik stel ook direct mijn 
grenzen. En ik geef aan dat ik ze met hun pro-
bleem wil helpen. Dan verandert de houding 
van de meesten wel.’  

Consuminderen
‘Mijn werk is belangrijk, want het dient toch 
een maatschappelijk belang. Hoewel ik eigen-
lijk vind dat mijn werk overbodig zou moeten 
zijn, want mensen moeten zich gewoon aan de 
regels houden. Maar daarvoor is een mentali-
teitsverandering nodig die ik voorlopig niet 
zie gebeuren. Ik vind ook dat mensen zouden 
moeten consuminderen: niet meer boven hun 
budget leven.’  

Bezuinigingen
‘De bezuinigingen bij de gemeente hebben tot 
dusver weinig invloed op mijn werk. Met 

Doe mee!
Heb jij ook een interessant, onbekend of verras-

send beroep en wil je daar graag over vertellen? 

Mail dan naar platform-a@abvakabo.nl onder ver-

melding van ‘De werkvloer’.

slechts een andere collega doe ik heel 
Amersfoort, dat zijn 160.000 inwoners. Dus er 
is werk zat, zeker met het oog op de crisis. Je 
zou ook kunnen zeggen dat ik mezelf terug-
verdien. Wel wil men in het kader van de 
bezuinigingen de kasfunctie opheffen. Dan 
kunnen mensen niet langer contant betalen. Ik 
vind het jammer als die service verdwijnt.’

Buitenlopen
‘Ik hoop dit werk tot mijn pensioen te kunnen 
doen. Na dertig jaar buitenlopen moet ik er 
niet aan denken dat ik de laatste jaren binnen 
zou moeten doorbrengen achter een bureautje 
met een schemerlampje. Ik hou heel erg van 
het contact met de cliënten en van de vrijheid 
waarmee ik mijn werk kan invullen. Dat zou ik 
te veel missen.’   n  

als het moet spreek ik zelfs op zaterdag af. Ik 
ga eigenlijk alleen naar kantoor als ik afspra-
ken heb, bijvoorbeeld om een betalingsrege-
ling te treffen of voor overleg met de binnen-
dienst.’
 
Aanmaning
‘Ik kom pas in actie als mensen zowel hun 
aanmaning als dwangbevel voor betalingen 
hebben genegeerd. Met een hernieuwd bevel 
tot betaling bel ik dan bij ze aan. Als ze open-
doen kunnen ze of direct betalen of ik kan 
beslag leggen op hun spullen. Meestal geef 
ik ze echter twee dagen om te betalen of een 
betalingsregeling te treffen. De meeste men-
sen gaan hier op in. Anders kan worden over-
gegaan tot een beslaglegging op het inko-
men. Maar dat is echt een uiterste middel.’ 

Sociaal-maatschappelijk
‘Mijn uitgangspunt is dat mensen uit de pro-
blemen komen. Ik doe dus niet alleen aan 
koud vorderen, maar leun tegen het sociaal-
maatschappelijk werk aan. Zo was ooit iemand 
met grote schulden, waaronder een belasting-
schuld, tot zelfdoding overgegaan. De nabe-
staanden heb ik uiteraard alle gelegenheid 
gegeven de uitvaart te regelen. Na enkele 
maanden heb ik met die familie een zodanige 
betalingsregeling getroffen waardoor er voor 
de belastingschuld echt een oplossing werd 
geboden.’ 

Leerschool
‘Hoewel het mensenwerk is, ben ik niet opge-
leid tot psycholoog. Ik denk dat in mijn werk 
de praktijk de beste leerschool is. Na dertig 
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