Er een puinhoop van maken wordt beloond in ons land
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Als jij als directeur van een bedrijf er een puinhoop van maakt, dan word je de laan uitgestuurd
en heb je geluk als je nog ergens werk vindt.
Voor topambtenaren werkt dat niet zo, want zij worden niet behandeld als normale mensen,
maar altijd beschermd en beloond. En het lijkt wel dat hoe groter de chaos die ze crëeren hoe
zekerder de beloning.

Het is werkelijk ziekmakend als je de terreur van de Nederlandse belastingdienst in de praktijk
hebt meegemaakt. Iets, waar de gedupeerde ouders in de toeslagaffaire uiteraard over kunnen
meepraten.
Een dergelijk schrikbewind kan alleen worden uitgevoerd als de hoogste leiding dit beveelt of
gedoogt, maar in beide gevallen zijn zij degene die er uiteindelijk op worden aangesproken.
Klaarblijkelijk is de hoogste leiding bij de belastingdienst niet in staat om hun personeel in toom
te houden of ze maken op een afgrijselijke manier ge-/misbruik van hun bevoegdheid.
Uiteindelijk maakt men het zo bont dat er zelfs woeste burgers richting belastingkantoor togen
om antwoorden te eisen op onder andere de vraag hoe het kan dat zij worden bestempeld als
fraudeur. Uiteindelijk komt dan die belastingdienst met informatie, maar zelfs van die simpele
taak slagen ze er nog in er een puinhoop van te maken.
De opperman van dit zootje ongeregeld is een ambtenaar met de naam Jaap Uijlenbroek.
Uiteindelijk na een lange tijd helemaal niets, wordt deze Uijlenbroek door de Minister van
Financiën de laan uitgestuurd. Gelukkig, zou je dan geneigd zijn te denken, want nu kan deze
volledig incompetente bestuurder geen verder kwaad aanrichten.
Dat had je gedacht. Want net zoals Frans Timmermans na zijn enorme blunder met het MH17
mondkapje werd beloond met een prachtige baan in Brussel, zo gaat Uijlenbroek waarschijnlijk
naar Den Haag vertrekken om daar de hoogste ambtenaar te worden.
Echter, in eerste instantie komt hij terecht in ABPTopConsult , het riante afvoerputje wat ze
hebben voor mensen die ergens een enorme puinhoop hebben veroorzaakt. Deze afvoerput
heet formeel Algemene Bestuursdienst waar vervolgens de puinhoopmakers worden
toegevoegd als “adviseur”.
Dit is geen 1 aprilgrap, maar dit gebeurt werkelijk. Als “adviseur” zijn deze brokkenpiloten
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vervolgens beschikbaar om ergens anders een enorme puinhoop te veroorzaken en zoals het
er nu uitziet krijgt Uijlenbroek de gelegenheid om dat in Den Haag te doen.
Echter, in Den Haag zijn sommigen ook niet helemaal op hun achterhoofd gevallen:
Ook in de stad Den Haag wordt geschokt gereageerd. Lokale partij Groep De Mos heeft een
spoeddebat aangevraagd. Raadslid Ralf Sluijs rept van een ’bizarre transfer’. „Iemand die
duizenden gezinnen tot de rand van de afgrond bracht, doodleuk hier laten werken. No Way!”
De lokale SP-fractie wil eveneens een spoeddebat over de kwestie.
Het is weer het aloude liedje. Topambtenaren worden aan alle kanten beschermd en wat er
ook gebeurt hun toekomst is een gespreid bedje. Gaat de bevolking op een bepaalde locatie
steigeren, geen nood, mooie baantjes genoeg in ons land.
In plaats van dat deze incompetente ambtenaar een schadeclaim aan zijn Uijlenbroek krijgt,
waardoor hij persoonlijk failliet verklaard wordt en 3 jaar de schuldsanering in kan zodat ook hij
weet hoe het voelt om alles kwijt te raken en jarenlang op een houtje te bijten, wordt hij beloond
met een toppositie in Den Haag, met een salaris waarvan de meeste landgenoten alleen maar
kunnen dromen.
Dit soort hoge ambtenaren vormen een onzichtbare, maar heel reële macht. Ze noemen deze
vaak de vierde macht , maar in veel opzichten zou je deze beter de eerste macht kunnen
noemen.
Formeel is de eerste macht de wetgevende macht (Eerste en Tweede Kamer), de tweede
macht de regering als uitvoerende macht en de derde de rechterlijke macht.
Hoe machtig die vierde macht is blijkt wel uit het verhaal van Joris Demmink, de voormalig
topambtenaar van het Ministerie van Justitie, de man die kan moorden/kinderen verkrachten
en er is helemaal niemand die hem wat doet.
Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP heeft de volgende suggestie:
Het is een selecte groep “topbestuurders” die bij ABDTopConsult worden “uitgezonden” naar
invloedrijke posten binnen de overheid. Ergens falen? Gegarandeerd ergens een nieuw
baantje. Liever stoppen we met deze baantjescarrousel
Als je de baantjescarrousel en het elkaar afschermen en de bal toespelen wilt stoppen, dan zal
je de vierde macht moeten stoppen. Maar hoe?
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