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In mijn voorwoord van december 2017 schreef ik: “Tijdens de 
ledenraadplegingen bleek dat er nog steeds sprake is van wantrouwen. 
Regelmatig was te horen: “Dat kunt u wel zeggen, maar ik geloof u niet”. Dit 
laatste komt omdat werkgever en bonden niet altijd met één mond spreken en 
er zo verwarring ontstaat. 

door Marc de Natris Gebrek aan vertrouwen

Ik moet helaas constateren dat hier in het jaar 2018 geen verbetering in is opgetreden. 
Sterker, het vertrouwen tussen sociale partners is helaas tot een dieptepunt gedaald. 
Overigens niet alleen tussen de sociale partners, maar ook bij het personeel. Steeds vaker 
geven collega’s het signaal aan mij af dat zij van mening zijn dat zij niet goed en niet volledig 

worden geïnformeerd. En dit laatste vind ik zeer zorgelijk daar het wantrouwen hierdoor nog 
verder wordt aangewakkerd. Het personeel heeft recht op goede en volledige informatie en 
’het wassen van de handen in onschuld’ door de schuld bij de bonden te leggen is niet fair. Niet 
alleen de vakbondsleden hebben het arbeidsvoorwaardelijk resultaat afgewezen. In een interne 
defensie-enquête heeft 83% van de respondenten aangegeven dat zij niet tevreden zijn over dit 
resultaat. 82% heeft het loonbod afgewezen. Dit zijn duidelijke en zorgelijke cijfers.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, kan ik niet anders dan vaststellen dat ondanks alle mooie 
woorden en intenties van ‘zet het personeel op één’, daar niet veel van terecht is gekomen. En 
dit laatste is in mijn ogen onbegrijpelijk gezien de braindrain die al jaren gaande is bij Defensie. 
Ik zie OPCO-commandanten met de beste bedoelingen (behoud-)maatregelen nemen, 
maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de regie ontbreekt en dat er sprake is van 
paniekvoetbal. De linkervoet weet niet wat de rechtervoet doet met het gevaar dat Defensie 
zichzelf struikelend buitenspel zet. 

Tijdens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer is lang stil gestaan bij het personeel. 
Veel Kamerleden maken zich oprecht zorgen over Defensie en haar personeel. Er werden 
verschillende moties ingediend om de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel 
te verbeteren. De ingediende moties voor betere en hogere toelages en betere 
arbeidsvoorwaarden werden door de staatssecretaris ontraden en derhalve door de 
regeringspartijen niet gesteund. Een niet onbelangrijk signaal, want als deze moties zouden 
zijn aangenomen zou dit ‘wind in de zeilen’ voor de staatssecretaris en het defensiepersoneel 
hebben kunnen betekenen. Want als een een meerderheid in de Tweede Kamer het 
defensiepersoneel op één zet, dan was dit een signaal geweest aan het kabinet dat de mooie 
woorden en intenties omgezet moeten worden in harde arbeidsvoorwaardelijke euro’s. 

Vooralsnog betekent het voor het defensiepersoneel dat het, niet voor het eerst, met lege 
handen staat. En dat in een tijd van hoogconjunctuur en extra geld voor Defensie. Als ik de 
experts moet geloven dan lijkt het erop dat de hoogtijdagen binnenkort tot een eind gaan 
komen. Ik hoop dat de experts het verkeerd zien want in plaats van ‘wind in de zeilen’ moeten 
dan de zeilen, vanwege het slechte weer, worden gestreken. En dit laatste hebben Defensie en 
haar personeel zeker niet verdiend.

Ik wens u en de uwen fijne feestdagen en een mooi en vooral gezond 2019. 

De GOV/MHB treedt in het krijt 

voor uw pensioenen!

Uit het overleg
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Colofon
door Ruud Vermeulen

De GOV/MHB treedt in het 
krijt voor uw pensioenen!

Ons doel is om in de voorbereiding op de verkiezingen van 20 maart u, 
onze leden maar ook de leden van ons hele uitgebreide netwerk, goed te 
informeren over de stellingname van de diverse politieke partijen t.a.v. de 
pensioenproblematiek. Zodat u en eenieder binnen dit brede netwerk zijn 
stem op de juiste partij kan uitbrengen. De politiek zal zich expliciet en 
publiekelijk moeten uitspreken wat zij nu wel of niet wil, waar zij staat. De 
GOV|MHB gaat dit organiseren. Hoe gaan wij dat doen?

Op en vanaf 13 december organiseert de 
FNV-Havens samen met de politiebonden 
acties voor een goed pensioen. De duo- 
voorzitter GOV|MHB zal in uniform hieraan 
deelnemen. Voor de defensiemedewerker 
gold en geldt dat hij geen stakingsrecht 
heeft en ook voor dit soort manifestaties 
toestemming moet hebben van de SG om 
in uniform hieraan deel te nemen. Boven-
dien zijn wij vanuit onze cultuur zelf zeer 
terughoudend in het deelnemen aan dit 
soort acties, dat zit diep in onze genen. Het 
optrekken naar Malieveld en/of Koekamp 
ontmoet veel weerstand, dit in tegenstel-
ling tot een missie naar Afghanistan.  

Bijna elk kabinet heeft een aantal grote 
dossiers dat niet alleen met geld, maar 
vooral met staatsmanschap moet worden 
opgelost. Dit kabinet kent er drie. Ten eer-
ste, de hervorming van het arbeidsrecht, 
u weet wel de verbetering van de wet van 
Lodewijk Asscher uit het vorige kabinet. 
Dan de klimaatproblematiek en als laatste 
onze pensioenen. En  over deze laatste wil 
ik het hebben. De hervorming van ons pen-
sioenstelstel loopt eigenlijk al jaren. In 2010 
kwam het bijna tot een doorbraak maar op 
het allerlaatste moment werd dit door de 
FNV gestopt met de term “casinopensioen”. 
Toen ging het over de zekerheid van de 
pensioenuitkering. Inmiddels 8 jaar verder 
is het iedereen wel duidelijk dat er geen 
zekerheden zijn in de pensioenen.

Het vorige kabinet heeft een nationale 
pensioendiscussie gevoerd, het badwater 
gepeild en vervolgens de hete aardappel 
doorgeschoven naar het volgende kabinet. 
Dit kabinet heeft in het regeerakkoord aan-
gegeven dat het nu opgelost moet worden. 
Het heeft ook een aantal voorwaarden ge-
steld waaraan het nieuwe pensioenstelsel 
zou moeten voldoen. De twee belangrijkste 
zijn wel, de overgang van doorsneesyste-
matiek naar degressieve opbouw*, en het 

systeem van eigen pensioenpotjes. Deze 
laatste eis is inmiddels van tafel. Het bleek 
namelijk dat het geld in dit geval minder 
rendeerde. En bij pensioenen gaat het om 
premie-inleg, maar vooral ook om rende-
ment. In 40 jaar en tegen 7% rendement 
(wat het ABP maakt), komt het meeste 
vermogen uiteindelijk uit rendement.

Onlangs is het overleg met werkgevers, 
bonden en het kabinet over een nieuw na-
tionaal pensioenstelsel vastgelopen. En de 
problematiek wordt wederom voor ons uit-
geschoven. Bovendien nadert het moment 
van het korten op pensioenen, dit ondanks 
het feit dat de pensioenpotten uitpuilen. De 
lage rekenrente zorgt er verder voor dat bij 
jongeren maandelijks teveel premie wordt 
ingehouden. De werkgevers konden zich 
prima vinden in de opstelling van het kabi-
net. Iets wat natuurlijk niet verwonderlijk 
is; zij krijgen de door hen gehoopte en ge-
wenste vaste premiebetaling en bovendien 
houdt het kabinet de boot af voor het beta-
len van pensioenpremie door ZZP’ers.
In mijn voorwoord in de Carré 8 van 2018 
ga ik dieper in op de geschilpunten. (https://
www.nederlandseofficierenvereniging.nl/
carre).

Op 20 maart 2019 gaan wij naar de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
zij kiezen op hun beurt op 27 mei 2019 de 
leden van de Eerste Kamer van de Staten 
Generaal.
Voor dit kabinet zijn het belangrijke verkie-
zingen. Hier vindt de toetsing plaats of dit 
kabinet de Gordiaanse knopen heeft kun-
nen ontwarren of niet. Hier moet het kabi-
net met de billen bloot. Hier gaan de kiezers 
bepalen wat zij vinden van de verrichtingen 
van de huidige coalitiepartijen, maar ook 
wat de oppositiepartijen als alternatieven 
te bieden hebben. Uiteindelijk bepalen deze 
verkiezingen of de coalitie een meerderheid 
in de Eerste Kamer behoudt.
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Het ProDef bulletin is een uitgave van de 
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In de huidige maatschappij kan niemand 
meer alleen beslissen. Er is een grote af-
hankelijkheid van anderen. Je bent vaak 
inhoudelijk, maar ook organisatorisch diep 
verbonden met die anderen. Wij noemen het 
ook wel een netwerksamenleving. Ik twijfel 
er dan ook niet aan dat in de aanloop naar 
de verkiezingen de klimaattafels en de deel-
nemers daaraan hun belangen in deze zicht-
baar en hoorbaar naar voren zullen brengen.

Op ons, GOV|MHB en ons netwerk, ligt de 
schone taak om mede de pensioenen onder 
de aandacht te brengen en te houden. Voor-
al ook om vooraf een eerlijke standpuntbe-
paling te krijgen over dit onderwerp. Hiertoe 
zullen wij indringend en toegespitst op de 
problematiek een standpuntbepaling vragen 
van de diverse politieke partijen. Voor de 
kerstvakantie zullen wij onze vragen ter ver-
duidelijking via ons netwerk en rechtstreeks 
aan alle partijen laten toekomen, met het 

verzoek om voor 31 januari hier antwoord 
op te willen geven.  

Via ons netwerk van collega Defensie bon-
den, de Coalitie voor de Veiligheid waarvan 
wij actief lid zijn en nu ook al mede de acties 
voerden op 13 december, de deelnemende 
bonden binnen de CMHF (meer dan 50), de 
VCP en de ouderenbonden zullen wij erop 
aansturen om deze standpuntbepaling, 
gereed medio februari, breed te verspreiden 
over een hele reeks van bonden en daar-
mee samenhangende websites en bladen. 
Bovendien zullen wij proberen deze stand-
puntbepaling van de respectieve politieke 
partijen  in de aanloop naar de verkiezingen 
breed in de media te krijgen.

Bij deze verkiezingen zal de keuze komen te 
liggen in de oplossing van dit probleem. Wij, 
de GOV, met onze pensioenkennis en gehol-
pen door en samen met ons netwerk zullen 

er alles aan doen om u per politieke partij 
duidelijk te maken, hoe zij hierin staan. Hoe 
zal de Gordiaanse knoop worden doorge-
hakt. Welke partijen maken welke keuzes? 
Welke keuzes gaan vervolgens de kiezer, u 
en ik, maken? 

Laat in het democratisch proces, u, de 
kiezer, in deze de hevel zijn. U zult veel van 
ons horen de komende tijd. 

*  Voor uitleg over de doorsnee systematiek zie Carre 
8 2018, voorwoord van de Voorzitter NOV.
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Uiterste keuzemoment
Teneinde het personeel de mogelijkheid te 
geven zijn keuze op een later moment te 
bepalen, wordt het uiterste keuzemoment 
dus tot nader order uitgesteld. In overleg 
zullen Defensie en de bonden het 
definitieve uiterste keuzemoment bepalen. 
Op basis hiervan kunnen militairen die 
mogen kiezen hun keuze uitstellen tot 
het nog te bepalen definitieve uiterste 
keuzemoment, tenzij zij eerder de voor 
hen geldende datum leeftijdsontslag op 
basis van de nieuwe diensteinderegeling 
bereiken. In dat geval zal de militair op dat 
moment de dienst verlaten op basis van de 
nieuwe diensteindereling.

Tijdelijk Langer Doorwerken
De voorziening Tijdelijk Langer Doorwerken 
wordt voortgezet. De voorziening is van 
toepassing op actief dienende militairen 
die eerder dan het nog te bepalen uiterste 
keuzemoment, hun datum leeftijdsontslag 
op basis van de oude diensteinderegeling 
bereiken. De periode waarbinnen 
militairen gebruik konden maken van de 

voorziening was beperkt tot maximaal 
twee jaar na het leeftijdsontslag in de 
oude diensteinderegeling. Nu is bepaald 
dat de maximale periode wordt begrensd 
door het uiterste keuzemoment (inclusief 
een opzegtermijn van drie maanden). 
Uiteraard kunnen de militairen die 
gebruik maken van het Tijdelijk Langer 
Doorwerken ook voorafgaand aan het 
uiterste keuzemoment, ervoor kiezen de 
dienst te verlaten op basis van de oude 
diensteinderegeling. 

In het personeelssysteem is enige 
tijd geleden voor bijna alle militairen 
de einddatum van hun aanstelling 
gewijzigd in de voor hen geldende datum 
leeftijdsontslag op basis van de nieuwe 
diensteinderegeling. Deze einddatum 
zal ongewijzigd blijven tot het moment 
waarop de militair kiest voor de oude 
diensteinderegeling of de 4=4-regeling. 
Voor de militairen die reeds op dit 
moment gebruik maken van het Tijdelijk 
Langer Doorwerken is de einddatum 
van hun aanstelling in het systeem nog 

niet gewijzigd. Voor deze militairen is 
de einddatum in het systeem namelijk 
gebaseerd op de oude diensteinderegeling 
plus twee jaar. Teneinde te voorkomen 
dat deze militairen op de voor hen 
geldende einddatum in het systeem 
worden ontslagen, wordt in het systeem 
hun einddatum eveneens voorlopig 
vastgesteld op de voor hen geldende datum 
leeftijdsontslag op basis van de nieuwe 
diensteinderegeling.

Voor het Tijdelijk Langer Doorwerken geldt 
nog steeds het volgende.
•  Militairen worden tijdig vóór de voor hen 

geldende datum leeftijdsontslag in de 
oude diensteinderegeling benaderd met 
de vraag of zij de dienst willen verlaten op 
basis van de oude diensteindereling, dan 
wel gebruik willen maken van het Tijdelijk 
Langer Doorwerken.

•  Gedurende het Tijdelijk Langer 
Doorwerken worden, in overleg met 
de betreffende militair, passende 
werkzaamheden opgedragen.

•  De opgedragen werkzaamheden zullen 
niet tot verdringing, overtolligheid 
of inperking van de doorstroom- en 
bevorderingsruimte leiden.

Sociaal Beleidskader (SBK)
Tevens hebben de bonden in het SOD 
van 4 oktober gevraagd het SBK 2012 te 
verlengen. Het SBK wordt verlengd totdat 
overeenstemming is bereikt over een nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord. 

Arbeidsvoorwaarden

In het Sector Overleg Defensie van 4 oktober 2018 is het onderhandelaarsakkoord van 20 augustus 2018 door het 
defensiepersoneel afgewezen. Aansluitend daarop hebben de bonden gevraagd het uiterste keuzemoment nDER/
oDER uit te stellen. In het SOD van 13 november 2018 heeft de staatssecretaris toegezegd aan dit verzoek gevolg te 
geven.

door Niels van Woensel

Uit het overleg
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door Niels van Woensel

Stand van zaken 
onderhandelingen 
arbeidsvoorwaarden
De afgelopen periode is er veel gebeurd rondom de arbeidsvoorwaarden. Niet alleen aan de 
onderhandelingstafel, maar ook daarbuiten is veel gesproken, gediscussieerd en uiteindelijk zijn we er niet 
uitgekomen. Hieronder volgt een korte weergave van de gebeurtenissen rondom de arbeidsvoorwaarden.

Berichtgeving Defensie
Dat Defensie steeds vaker aan ons oordeel 
over datgene wat het personeel vindt twij-
felt, is zorgwekkend. Defensie doet steeds 
vaker interne onderzoeken om zelf de me-
ning van het personeel te peilen. Op zich is 
dit natuurlijk geen probleem, alhoewel het 
achterliggende gebrek aan vertrouwen van 
de werkgever in onze richting dat wel is. 
Maar wij raden Defensie dan wel aan om de 
onderzoeken niet te beperken tot slechts 
een aantal vragen, met een beperkt aantal 
mogelijke antwoorden, die bedoeld zijn om 
het eigen standpunt te versterken. Wees 
dan bereid om een onderzoek zo vorm te 
geven dat ook ongewenste antwoorden en 
resultaten mogelijk zijn. En als die onge-
wenste antwoorden er dan zijn, doe er dan 
zichtbaar wat mee. Ook de CMHF is kritisch 
geweest op de wijze waarop wij onze leden 
informeren en geïnformeerd hebben. Maar 
ook op de manier waarop wij het standpunt 
van onze leden bepalen om dit vervolgens 
in het overleg te kunnen verwoorden. Het 
zou de werkgever sieren als hij diezelfde 
kritische houding naar zijn eigen handelen 
zou hebben.

Nog veel zorgwekkender is het feit dat 
Defensie in haar berichtgeving, bewust of 
onbewust, belangrijke informatie weglaat 
om het beeld van haar eigen handelen in 
het overleg met de bonden te verbete-
ren. Op twee belangrijke punten heeft de 
werkgever de afgelopen tijd getracht het 
defensiepersoneel op het verkeerde been 
te zetten. 

Allereerst over hetgeen Defensie vanaf 1 
januari 2019 als pensioenregeling wil aan-
bieden. Defensie zegt hierover dat zij “heeft 
gepleit voor een tijdelijke overgangsrege-
ling vanaf 1 januari 2019 die ervoor zorgt 
dat militairen er niet op achteruitgaan: 
niet in materiële zin in hun loonstrook en 
ook niet in de waarde van hun pensioen 
aanspraken.” Dit is ook de lijn van com-
municatie die vervolgens eenduidig door 

de defensieleiding werd gebruikt. Wat ech-
ter wordt ‘weggelaten’, is dat de tijdelijke 
overgangsregeling, of terugvaloptie zoals 
de staatssecretaris dit noemde, buiten de 
pensioenregeling om vorm wordt gegeven 
en dat het tijdelijke karakter feitelijk tot 1 
maart 2019 was. Daarmee kan het ABP zijn 
gang gaan met het aangekondigde ingrijpen 
in de eindloonregeling van militairen en zit 
de militair vanaf 1 januari 2018 voor het 
ABP en voor de rest van Nederland dus fei-
telijk in een middelloonregeling, en nog een 
hele sobere variant ook. En als Defensie en 
bonden onverhoopt vóór 1 maart 2019 niet 
tot een akkoord zijn gekomen en de tijde-
lijke regeling vervalt, blijft voor de militair de 
basis middelloonregeling over.

Ook op 3 december jl. heeft Defensie de 
defensiemedewerkers een bericht toege-
stuurd. Ditmaal over de verdeling van de 
pensioenpremie. In dit bericht werd op z’n 
minst de suggestie gewekt dat de militair er 
op 1 januari 2019 er weer op achteruit zou 
gaan, en dat de bonden snel met Defensie 
overleg zouden moeten voeren om dit te 
voorkomen. Ondanks dat de pensioenpre-
mie stijgt, zorgt een andere verdeling van 
de premie tussen werkgever en werknemer 
er echter voor dat er niet meer betaald 
dient te worden. Deze verdeling verandert 
ook zonder tussenkomst van sociale part-
ners, omdat het ABP op een aantal punten 
de premie heeft bijgesteld. Het jaarlijks in 
overleg vaststellen van de premieverdeling 
is voor dit jaar ongepast, omdat wij tegen 
het eenzijdig ingrijpen van het ABP zijn en 
Defensie juist te kennen heeft gegeven zich 
daar niet tegen te zullen verzetten.

Verder is het defensiepersoneel na het 
afwijzen van het onderhandelaarsresultaat 
op 4 oktober in alle communicatie naar 
het personeel de schuld in de schoenen 
geschoven. De medewerkers hebben er zelf 
voor gekozen het resultaat af te wijzen en 
daarom is er nu geen loonsverhoging en is 
er nu onduidelijkheid over de pensioenrege-

ling vanaf 2019. Het personeel heeft nee 
gezegd, dus alles wat hierna gebeurt, is zijn 
schuld. Dit toont een gebrek aan empathie 
van de kant van de werkgever over de rol 
van het eigen handelen dat tot deze ge-
volgen heeft geleid. Overigens hebben wij 
sterk het gevoel dat door het gebrek aan 
vertrouwen zulke berichtgeving alleen maar 
averechts werkt. Er komt nl. via andere 
wegen (sociale media, bonden, collega’s) 
vaak wel volledige informatie beschikbaar, 
waardoor het vertrouwen in de defensielei-
ding alleen maar minder wordt.

Juridische stappen ABP en Defensie
De GOV|MHB (CMHF) heeft de andere bon-
den gevraagd aan te kunnen sluiten bij de 
rechtszaken tegen het ABP en Defensie. 
Dat verzoek is door de andere bonden afge-
wezen. Het is teleurstellend dat onderlinge 
verschillen en persoonlijke problemen het 
algemene belang van het defensieperso-
neel in de weg staan. Gelukkig heeft dit 
voor de rechtszaken geen gevolgen, maar 
vanuit de steun die wij in het belang van 
onze leden deze rechtszaken toezeggen, is 
het wel vervelend. Overigens heb ik door 
het opstellen van een verweerschrift wel 
actief bijgedragen aan deze rechtszaak. Wij 
hopen oprecht dat de rechtszaken in het 
voordeel van de bonden zullen eindigen, 
maar je weet het bij een gang naar de rech-
ter nooit. De zitting van het kort geding te-
gen Defensie (de Staat) op 10 december jl., 
werd bijgewoond door vele militairen. Ook 
Defensie was ruim vertegenwoordigd met 
zowel medewerkers van de HDP, de minis-
teries van Financiën en Binnenlandse Zaken 
en zelf een kleine delegatie van het ABP. 

De uitspraak volgt op 21 december dit jaar, 
zodat er nog voor de Kerst duidelijkheid is 
over de afspraken die wij in oktober 2017 
met elkaar hebben gemaakt en wat dit gaat 
betekenen voor de pensioenregeling van 
militairen vanaf 1 januari 2019. Het kort 
geding tegen het ABP staat op de rol voor 
17 december a.s. Ook hier worden weer 
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Arbeidsvoorwaarden

Cartoon door Robert Jan Oostendorp

vele militairen verwacht en zijn er door de 
bonden acties gepland. Of ook hier een 
uitspraak voor het einde van het jaar is te 
verwachten valt te betwijfelen. Uiteindelijk 
is het zeer teleurstellend, vooral voor het 
defensiepersoneel, dat afspraken uit het 
verleden met grote regelmaat niet nage-
komen worden, of dat achteraf discussie 
ontstaat over de inhoud en intentie van de 
afspraak. Dit doet afbreuk aan de waarde 
van afspraken in de toekomst met alle 
gevolgen van dien voor het vertrouwen.

Tot slot
Gaan we dit jaar nog een onderhandelaars-
resultaat bereiken? De GOV|MHB (CMHF) 
sluit het niet uit, maar de kans is erg klein. 
Er is geen overleg en standpunten en  
ideeën over hoe we nu verder moeten lig-
gen ver uit elkaar. 

Wel wordt er dit jaar nog een eenmalige 
uitkering van € 750,- verstrekt. Tijdens het 
gesprek dat de ‘brandbrief-officieren’ had-

den met de minister en de staatssecretaris, 
hebben zij aangegeven dat een gebaar in 
de vorm van een prestatiebonus aan het 
einde van het jaar als een belangrijke blijk 
van waardering zou worden ervaren. Op 4 
oktober jl. werd de staatssecretaris even-
eens verzocht om deze eenmalige uitkering 
ondanks het afwijzen van het onderhande-
laarsresultaat, toch nog dit jaar uit te keren. 
Hierop kwam een duidelijke “nee” van de 
staatssecretaris. In de Tweede Kamer zijn 
vervolgens diverse moties van zowel coa-
litie- als oppositiepartijen ingediend om de 
staatssecretaris te bewegen alsnog dit jaar 
iets voor het defensiepersoneel te doen. 
Pas daarna is besloten tot een eenmalige 
extra uitkering. Typerend voor de gang 
van zaken van de afgelopen tijd is dat het 
personeel dit eerst via de (sociale) media 
moest vernemen voordat Defensie het per-
soneel informeerde. De bonden werden pas 
als allerlaatste geïnformeerd dat ons eerder 
afgewezen verzoek alsnog werd ingewil-
ligd. Toch is het goed dat het geld ten goede 

komt aan het personeel. Ook al is het maar 
een kleine geste, en is het nog steeds van 
groot belang dat er in een cao een structu-
rele verbetering wordt overeengekomen, 
het is beter dan niets. Zeker voor diegenen 
die het hard nodig hebben.

Toch is er wel enig begrip voor Defensie 
over de huidige gang van zaken. Het verloop 
van het personeel is groot, de organisatie 
worstelt nog met de vraag hoe om te gaan 
met groei in plaats van krimp, er is geen 
eenduidige (militaire) leiding en door een 
gebrek aan vertrouwen wordt alles door 
een negatieve bril bezien. Maar daarom is 
het ook zo belangrijk om nu eindelijk met 
alle mogelijke inspanningen een onomstre-
den duidelijk signaal in de richting van het 
personeel te geven. Bij voorkeur door een 
fantastisch cao-bod te doen. Geen goed 
bod, maar een fantastisch bod. En hopelijk 
kan dan de weg worden ingezet naar een 
herstel van het verloren vertrouwen. Defen-
sie en haar personeel verdienen dit. 
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door René BliekMedezeggenschap

Premier Mark Rutte voelt er echter 
niets voor zegt hij en volgens 
staatssecretaris Barbara Visser 
moeten we ons richten op het 

versterken binnen de NAVO (WNL op 
zondag, 25 november jl.). Wel beaamt zij 
dat wat we samen in Europa kunnen doen 
om ‘dat versterken’  te kunnen bereiken, we 
ook moeten doen. Zij benoemt specifiek 
ontwikkelingen op het gebied van materieel 
en geeft voorbeelden waar Nederland nu 
al samenwerkt met bijvoorbeeld Duitsland 
(Landmacht en Marine) en België (Marine 
en Luchtmacht).

Het is duidelijk, Nederland kiest voor de 
NAVO. Logisch, waarom een nieuw militair 
bondgenootschap optuigen als er al één 
is die al uitvoerig nut en noodzaak heeft 
bewezen? De GOV|MHB denkt dat men 
hoopt dat, door het optuigen van een 
gemeenschappelijk EU-veiligheidsbeleid, de 
Europese integratie een stap dichterbij zal 
komen. Misschien is dat ook wel zo, maar 
we moeten niet de ogen sluiten voor het 
feit dat op dit moment de westerse vrije 
wereld een fundamentele crisis beleeft, 

door haar onvermogen zich aan te passen 
aan een veranderende omgeving. Dit 
creëert kansen om onze Europese Unie 
(EU) uit te dagen - niet omdat de ander 
(Rusland, China) zo sterk is, maar omdat wij 
zwak zijn.

Wat betekent dit nu voor onze 
krijgsmacht
Het belangrijkste signaal voor ons is dat 
Defensie in Europa en Nederland (volgens 
onze politici) weer beter op de kaart staat 
en meer de aandacht krijgt die het verdient, 
gelet op haar rol in de samenleving. Dat 
wil nog niet zeggen dat Nederland dat laat 
zien door put your money where your mouth 
is (geen woorden maar daden), maar met 
de recente investeringen is een stap in 
de goede richting gezet. Inhoudelijk zien 
we dit ook: Elk defensieonderdeel werkt 
nu, in eerste instantie, aan het herstellen 
van dat wat niet juist gebouwd was in het 
verleden – het herstellen van de balans - 
en tegelijkertijd worden er bepaalde nieuwe 
capaciteiten opgebouwd en versterkt. Dit 
herstellen en versterken is hard nodig. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de versterking van 

onze digitale slagkracht, om de krijgsmacht 
en Nederland te beschermen tegen de 
digitale dreigingen. Om die reden vergroot 
Defensie zijn offensieve cybercapaciteiten 
en cyberweerbaarheid. 

Als ik nu zie hoeveel reorganisatieplannen 
(RPn) per defensieonderdeel door de 
Centrales van Overheidspersoneel 
(hierna: Centrales) behandeld moeten 
worden, kun je goed zien dat de trein in 
2018 langzaam maar zeker op gang is 
gekomen. Het is goed om te constateren 
dat de defensieonderdelen samen met 
hun medezeggenschapscommissies vele 
meters gemaakt hebben.
Het feit blijft echter wel dat in het verleden, 
als gevolg van de bezuinigingen, eenheden 
voornamelijk zijn opgeheven en verkleind. 
Met name de staven werden verkleind, 
waarbij taken en verantwoordelijkheden 
niet altijd duidelijk zijn (her)belegd. Zelfs 
als taken en verantwoordelijkheden 
in het verleden wel zijn vastgesteld, 
zijn koppelvlakken met aansluitende 
hiërarchische niveaus niet altijd duidelijk 
vastgesteld of ontbreken deze zelfs in het 
geheel. De samenhang der dingen behoeft 
aandacht!

Kortom de medezeggenschapscommissies 
(MCs) hebben in overleg met de Hoofden 
van Dienst Eenheid (HDEn) in het verleden, 
op grond van de beschikbare financiën, 
keuzes gemaakt in de vredesbedrijfsvoering 
die, zoals nu blijkt, de organisatie niet 
ten goede zijn gekomen én zelfs soms 
onverantwoord waren. (We bouwen nu 
immers niet voor niets een interne Defensie 
Veiligheidsorganisatie.) Het mag daardoor 
duidelijk zijn dat de taak/middelen discussie 
leidend moet blijven en niet het beschikbare 
budget. Natuurlijk is geld de basis, maar 
niet genoeg geld voor een bepaalde taak? 
Dan moeten we ons gezamenlijk goed 
realiseren wat we van deze taak dan wel, 
gedeeltelijk of niet (kunnen) doen. Waar 
men ook voor kiest, als het maar goed 
afgesproken is. Het kan dan niet zo zijn dat 

Zo af en toe krijgt het idee voor een Europees leger weer aandacht. Dit keer kwam het door een toespraak van 
de Franse president Emmanuel Macron tijdens de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Later werd hij hierin 
gesteund door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. In Nederland kan dit voorstel overigens op weinig bijval 
rekenen van het kabinet, al zijn er wel obstinate geluiden vanuit D66-gelederen. 

2018, een bijzonder jaar

De Luchtmacht heeft 306 Squadron weer terug. 306 Squadron werd dit jaar opnieuw opgericht 
op vliegbasis Leeuwarden. Onder dit squadron gaan de 4 onbemande vliegtuigen (MQ-9 
Reaper drones) vallen die in 2020 komen. 
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Medezeggenschap
   
Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Verkiezingen Opgeven vóór

DOSCO Staf DOSCO 21-12-2018 14-01-2019

KMAR LTC KMAR 24-12-2018 04-02-2019

CZSK Directe Operaties    Zr. Ms. Johan de Witt 02-01-2019 13-02-2019

CLAS OTCMAN Amersfoort 07-01-2019 18-02 t/m 22-02-2019 

CDC Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie 31-01-2019 05-03 t/m 07-03-2019

De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

later de HDE overruled wordt door het hoger 
gezag.
De GOV|MHB begrijpt echt wel dat dit in 
de praktijk tot discussies kan leiden, maar 
de HDE en zijn/haar hoger gezag moeten 
weten wat uit te voeren is door hun eigen 
personeel. Hierbij denk ik aan begrippen als 
‘duurzaamheid’ en ‘goed werkgeverschap’. 
Zolang er maar open en reëel overleg 
is tussen HDEn en MCs moet het goed 
kunnen gaan.
Ook de discussie welke functies structureel 
nodig zijn en welke niet, moet in de 
toekomst nog steeds goed gevoerd worden. 
Door de ondervulling en het wel oprichten 
van andere eenheden zijn we eigenlijk het 
personeel aan het herverdelen en hopen 
we over een aantal jaren gevuld te zijn. Dat 
gevuld zijn is een utopie als we denken dat 
dit alleen door vast personeel gaat lukken. 
Het is ook goed om duidelijk te noemen dat 
veel plannen nu gaan over het ‘witwassen’ 
van alle ontucht uit het verleden en het 

formeel accorderen van de noodzakelijke 
herstelplannen (uitbreiding bestaande 
capaciteit). We bijten nu bewust door die 
zure appel, want daarna beginnen we allen 
met een schone lei. Ook om die reden 
is het teleurstellend dat er geen nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie 
is. De schone lei blijft daarmee immers ook 
nog (ver) weg.

Gelukkig zien wij dat er meer oog is voor 
de randvoorwaarden die (ook) horen bij 
reorganiseren. Als we personeelsvulling 
buiten beschouwing laten, zien we met 
name problemen met de infra, de ICT en 
de trage/stroperige besluitvorming binnen 
Defensie. De GOV|MHB weet dat Defensie 
zich dat ten volle realiseert, maar resultaten 
ter verbetering zijn nauwelijks zichtbaar op 
de werkvloer.
Terugkijkend zie ik dat er echt (langzaam) 
meters gemaakt zijn in reorganisatieland en 
dat daarvoor bij Defensie keihard gewerkt is 

door alle betrokkenen bij dit proces. Daarom 
is het zo jammer dat een ander proces 
dit momentum stopt. Ook ben ik positief 
dat men zich meer en meer realiseert wat 
reorganiseren betekent en ook wat de 
gevolgen voor het personeel kunnen zijn. 
De analyse van de uitdagingen wordt beter, 
maar het daarna doorpakken is en blijft 
door het nog steeds zeer bureaucratische 
Defensie zeer uitdagend. Dit moet echt nog 
veel efficiënter en effectiever. Laten we 
in 2019 eens laten zien dat we wel weer 
meters kunnen maken. Een eerste stap 
in die meters zou kunnen zijn wifi op de 
kazernes eens goed voor elkaar te krijgen. 
Ik weet dat de defensieonderdelen en het 
JIVC daar hard aan werken. Daar heb je 
waarschijnlijk de Centrales niet voor nodig! 
De Centrales waren en zijn wel nodig 
om het nieuwe IT-bedrijf van Defensie 
op te richten. Het JIVC, het Joint 
Informatievoorziening Commando en 
OPS, Operations, gaan namelijk samen 
verder. Samen vormen zij in de toekomst 
één IT-bedrijf dat zorgt voor alle IT binnen 
Defensie. Tijdens het overleg van 15 
mei jl. (over reorganisaties bij DMO) zijn 
de Centrales akkoord gegaan met de 
reorganisatieplannen ‘Samenvoegen JIVC 
en OPS’ (reorganisatie fase 1). Helaas 
is het personeelsvullingsproces nog 
niet volledig afgehandeld. Er moet nog 
een Begeleidingscommissie Personele 
Implementatie (BCO PI)-3 gehouden 
worden, maar begin 2019 moet het 
Defensie IT-bedrijf er staan.

Terugkijkende kan ik concluderen dat 2018 
wel weer een bijzonder jaar was. Laten 
we er volgend jaar weer minimaal net zo’n 
bijzonder jaar van maken. Voor nu wens 
ik u en de uwen fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond nieuwjaar, waar u ook 
zich bevindt!

Medezeggenschap

Kijk voor de actuele verkiezingen op: www.ProDef.nl

Defensie vergroot haar offensieve cybercapaciteiten en cyberweerbaarheid! De grootste 
dreiging komt van landen, die zich weinig aantrekken van de regels. Doen wij dat dan wel?
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AOW-uitkering
Die lagere AOW-uitkering is nog wel te ver-
kroppen omdat bekend is dat de hoogte van 
die uitkering samenhangt met de burgerlijke 
staat. Een alleenstaande krijgt een AOW-uit-
kering van 70% van het netto minimumloon 
en een gehuwde/samenwonende krijgt 50% 
van dat minimumloon. Samen met de 50% 
van de partner is dat dan een AOW-uitkering 
van 100% minimumloon. 

AOW-inbouw of AOW-franchise 
methodiek
Dat het ABP ouderdomspensioen (OP) ook 
kan wijzigen na ingang (afgezien van in-
dexatie en korten) is minder bekend, en leidt 
nogal eens tot verbaasde reacties en vragen 
richting het ABP en de GOV|MHB. Nu kan 
ik gaan uitweiden over de AOW-inbouw en 
de -franchise methodiek, maar dat wordt 
een technisch verhaal en het interesseert u 
geen barst. Waar het op neer komt is dat tot 
1995 door het ABP bij de berekening van de 
hoogte van het OP, rekening werd gehou-
den met de hoogte van de AOW-uitkering 
samenhangend met de burgerlijke staat van 
de deelnemer op dat moment. Uitgangspunt 
was dat over het bedrag aan AOW-uitkering 
geen pensioen hoefde te worden opge-
bouwd, want dat bedrag kreeg je toch al als 
oudedagsvoorziening van de overheid. Het 
AOW-bedrag werkte als drempel in de pen-
sioenopbouw. 

Opbouw ouderdomspensioen
In de toenmalige eindloonsystematiek werd 
gestreefd naar een gelijke oudedagsvoor-
ziening (AOW + OP) van 70% van het laatst-
verdiende loon na 40 deelnemingsjaren 
(25-65) in beide levenssituaties. Om zo’n 
gelijk peil te bereiken werd voor de gehuwde 
met een hogere AOW-uitkering een lager OP 
opgebouwd en voor de alleenstaande met 
een lagere AOW-uitkering een hoger OP. Bij 
de pensioenopbouw van een gehuwde werd 
rekening gehouden met een AOW-uitkering 
van 100% minimumloon (een 65-jarige kreeg 
tot 2015 gelijk 100% AOW, d.w.z. inclusief 
het deel van de eventueel jongere partner), 
en bij de alleenstaande werd rekening ge-
houden met een AOW-uitkering van 70% 
van het minimumloon. Vanaf 1995 werd die 
systematiek verlaten en werd ongeacht de 
burgerlijke staat pensioen opgebouwd op 
basis van de zgn. uniforme AOW-franchise in 
beide levenssituaties.

Uitbetaling ouderdomspensioen
Na pensioendatum is bij een ongewijzigde 
burgerlijke staat het juiste OP opgebouwd. 
Maar zo gauw de levenssituatie wijzigt om-
dat de gehuwde scheidt of de alleenstaande 
huwt of gaat samenwonen, past de pensi-
oenopbouw tot 1995 niet meer bij die ge-
wijzigde burgerlijke staat. Er is 70% beloofd 
en daar is teveel of te weinig pensioen voor 
opgebouwd. Kortom, bij een gepensioneerde 
die scheidt stijgt het OP en bij de alleen-
staande die (weer) gaat samenwonen, daalt 
het OP. Het ABP volgt hierin de burgerlijke 
status die de SVB toekent voor de AOW-
uitkering. 

Nu, in 2018, kent het ABP pensioenregle-
ment maar één uniforme AOW-franchise 
voor alle gevallen. Bij hantering van die 
franchise zou er ander OP uitrollen dan vóór 
1995 werd bedoeld. Via van toepassingsver-
klaringen van oude artikelen in de Algemene 
Militaire Pensioenwet en de Algemene 
Burgerlijke Pensioenwet beoordeelt het ABP 
de hoogte van het ouderdomspensioen tot 
1995 nog steeds op basis van die twee ver-
schillende AOW-franchises, maar dan wel 
op basis van de burgerlijke staat van van-
daag. Het ABP kan ook niet anders omdat de 

Algemene Ouderdomswet dat voor de jaren 
tot 1995 voorschrijft. In de praktijk betekent 
voorgaande dat een gepensioneerde die als 
gehuwde pensioneert een bepaald ouder-
domspensioen ontvangt, bijv. € 10.000,-. 
Indien daarna de ABP-gepensioneerde weer 
alleenstaande wordt door een scheiding, dan 
herrekent het ABP de pensioenopbouw over 
de jaren voor 1995 en stijgt het ouderdoms-
pensioen met bijv. € 2.500,- (afhankelijk van 
aantal dienstjaren voor 1995). Gaat deze 
ABP gepensioneerde vervolgens weer sa-
menwonen/trouwen, dan volgt er weer een 
herberekening en daalt het ouderdomspen-
sioen weer met die € 2.500,-. Omdat zo’n 
hernieuwde samenleefsituatie wel eens (via 
de SVB) later bij het ABP bekend wordt en 
doorwerkt in de pensioenen, krijg je dan ook 
nog de situatie dat er achteraf inhoudingen 
plaatsvinden ter grootte van het teveel be-
taalde pensioen. Dat wekt ook wrevel. 

Partnerpensioen
Bovenstaande systematiek geldt ook voor 
het nabestaanden-/partnerpensioen (NP/
PP) dat is opgebouwd voor 1995. Ook een 
nabestaande met een AOW-uitkering én 
een ABP partnerpensioen dat (deels) is 
opgebouwd voor 1995, krijgt een lager PP 
bij hertrouwen. Ook hier de omgekeerde 
werking: wordt de nabestaande weer alleen-
staande, dan stijgt het ABP partnerpensioen 
weer. Het ABP-pensioenreglement kent een 
specifieke maatregel voor het verlies aan OP 
als het twee ABP- gepensioneerden betreft. 
Voor de samenvallende pensioenopbouwja-
ren voor 1995 wordt een compensatie toe-
gekend die het verlies aan OP weer aanvult. 

Advies
De gezamenlijke daling van het bedrag aan 
AOW-uitkering en ABP pensioen bij hertrou-
wen/samenwonen ná de pensioendatum 
kan aanzienlijk zijn. Daar stelt het ABP dan 
weer een compensatie tegenover als het om 
twee ABP gepensioneerden gaat. Als u na 
uw pensioendatum wilt hertrouwen of weer 
wilt gaan samenwonen, kan het zinvol zijn 
bij het ABP een persoonlijke berekening op 
te vragen om de financiële consequenties 
inzichtelijk te maken. 

Pensioenen door Martin Weusthuis

Lager pensioen voor de gepensioneerde 
die hertrouwt
Het komt toch wel enkele keren per jaar voorbij: een ABP-gepensioneerde die hertrouwt en 
daardoor een lagere AOW-uitkering én een lager ABP ouderdomspensioen krijgt. Het geldt voor 
militaire én burgerambtenaren en het leidt tot vragen. 
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De rekenrentespil
Het is bepaald geen nieuwe discussie. 
De rekenrente speelt al een rol 
sinds het bestaan van toekomstige 
betalingsverplichtingen in geld. De 
rekenrente is de benaming die in de 
pensioenwereld wordt gebruikt voor 
de discontovoet die een toekomstige 
betalingsverplichting (het pensioen) omzet 
in een bedrag aan benodigd kapitaal 
vandaag. De vraag waar het om draait is: 
Hoeveel geld heb ik op dit moment nodig 
om rekening houdend met het rendement 
dat ik nog maak over dat geld, te kunnen 
voldoen aan een betalingsverplichting op 
een bepaald moment in de toekomst? 
De hamvraag is dan: hoeveel (procent) 
rendement maak ik tussentijds op dat geld? 
Bij een hoger verwacht rendement is er op 
dit moment minder geld nodig dan bij een 
lager verwacht rendement. 

De complexiteit van een pensioen-
fonds
Bij een pensioenfonds spelen nog de com-
plicerende factoren van het niet vaststaan 
van de hoogte en het betalingsmoment van 
de betalingsverplichting (het pensioen). In 
de huidige Nederlandse pensioenfondsre-
gelingen wordt een pensioen beloofd dat in 
relatie staat tot het inkomen (bijv. 70% van 
het middelloon) en er wordt geschoven met 
het ingangsmoment van een periodieke te 
indexeren uitkering over gemiddeld zo’n 20 
jaar. Er bestaat geen financieel instrument 
dat één op één op zo’n toekomstige perio-
dieke betalingsverplichting past. Het ren-
dement op (staats)obligaties noch dat op 
aandelen, noch vastgoed of welke andere 
vermogenstitel dan ook matcht met de rek-
kelijke pensioenbelofte. (Staats)obligaties 
leveren al jaren veel te weinig op om maar 
in de buurt te komen van de pensioenbe-

lofte en het rendement op risicodragende 
zakelijke waarden is de laatste 10 jaar goed 
geweest, maar is aan het omslaan. Een 
pensioenfonds is dus constant bezig om via 
het heffen van voldoende premie en via het 
beleggingsbeleid een rendement te halen 
dat voldoende moet zijn om de pensioenen 
van nu en die over 40 jaar uit te kunnen 
betalen. 

Parallelle historie
En er spelen meer belangen. Onlangs 
promoveerde iemand op de Nederlandse 
vergrijzing en hij constateerde dat de re-
kenrente al aan het begin van de vorige 
eeuw centraal stond in het politieke debat 
bij het optuigen van een voorloper van 
de AOW. Het verhaal leest alsof het zich 
vandaag de dag afspeelt. Het ging toen om 
de kapitaaldekking van de Invaliditeitswet 
met een pensioenleeftijd van 70 jaar. Het 
wetsontwerp stelde een vaste rekenrente 

door Martin Weusthuis

De rekenrente als spil en speelbal
GOV|MHB-leden vragen mij te schrijven over de rekenrente, want die speelt een rol in de huidige discussie over de 
aanpassing van het nationale pensioenstelsel en bij de bepaling van de mate van indexatie. Inderdaad kun je die 
rekenrente zien als de spil in het financiële reilen en zeilen van een pensioenfonds. U heeft er zelf om gevraagd: Het 
is even doorbijten in de technische materie hieronder. 

Historische lange rente Nederland

bron: Handelingen Tweede Kamer. Stuk 34606.
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van 3%, maar Kamerleden wilden naar 3,5% 
tot 4%. Deze Kamerleden zagen op dat 
moment hogere beleggingswinsten van 
levensverzekeraars en een hogere rente op 
Nederlandse staatsobligaties. De minister 
stelde de rekenrente bij naar 3,5% en later 
bij verder stijgende rentes naar 4%. En toen 
kwam de jaren dertig crisis. De rentes en 
rendementen daalden en het fonds raakte 
in onderdekking, mede omdat de regering 
eerdere overrendementen van het fonds 
had gebruikt om begrotingsgaten te dich-
ten. De minister dreigde met korting van 
uitkeringen, de Kamer verzette zich en 
uiteindelijk komt de korting er niet omdat 
de marktrentes door WOII weer opliepen en 
de rekenrente van 4% weer kostendekkend 
werd. Het kan verkeren. 

De aangepaste rentevisie van DNB
Tot nog in 2018 was DNB van mening dat 
bij een ‘gegarandeerd’ pensioen, zoals dat 
van het ABP, een risicovrije rente past. Een 
risicovrije rente is de rente op een belegging 
waarbij je de grootst mogelijke zekerheid 
hebt dat de rente en de hoofdsom terug-
betaald gaan worden. Risicovrij is eigenlijk 
een misleidende term, want geen enkele 
belegging is zonder risico. Zelfs wanneer 
je je geld van de bank haalt en in een oude 
sok stopt loop je inflatierisico, d.w.z. koop-
krachtverlies. 

Tegelijkertijd was DNB ook van mening 
dat bij een niet gegarandeerd pensioen 
ook een niet risicovrije rente hoorde, d.w.z. 
dat de rekenrente naar een hoger niveau 
kon. Voorwaarde was wel dat naar alle 
deelnemers werd gecommuniceerd dat het 
beloofde pensioen niet langer een garantie-
pensioen maar een streefpensioen is.
Halverwege 2018 verkondigde de president 
van DNB ineens dat ongeacht de mate van 
zekerheid van de pensioentoezegging de 
risicovrije rente als rekenrente móet wor-
den gebruikt. Minister Koolmees vond dat 
al langer. Ongeacht de zekerheidsgraad 
vindt Koolmees nl. dat je niet (mogelijk) 
toekomstig rendement gaat uitdelen voor-
dat het is behaald. Dat kan volgens hem ten 
koste gaan van komende generaties. Knot 
vult nog aan dat de mate van zekerheid 
gevonden moet worden in de hoogte van 
de buffers. Hoe meer gewenste zekerheid, 
hoe hoger de buffers, maar wel steeds bij 
dezelfde risicovrije rente. 

Risicovrije rekenrente of rendement 
denken
De hoofdregel in het FTK (Financieel Toet-
sing Kader; de verplichte rekenregels voor 
pensioenfondsen) is dat vaststelling van de 
te betalen pensioenpremie (baten) gebeurt 
op basis van dezelfde financiële grondsla-
gen als die voor de vaststelling van de pen-

sioenuitkeringen (lasten). Dat betekent dat 
de premie zou moeten worden vastgesteld 
op basis van dezelfde rekenrente (de risico-
vrije rente) die wordt gebruikt bij de pensi-
oenuitkeringen. Dat lijkt logisch. Echter, in 
afwijking daarvan mág de premie worden 
gedempt met o.a. het verwachte door het 
pensioenfonds te maken rendement en 
dat ligt bij het ABP duidelijk hoger dan de 
risicovrije rente! Het officiële argument hier 
is dat het volgen van de risicovrije premie 
(een marktrente) van jaar tot jaar zou leiden 
tot sterk fluctuerende premiehoogtes en 
daar is noch werkgever noch werknemer 
bij gebaat. Publiek geheim is dat ook mee-
speelt dat de regering de ‘premiedemping’ 
als instrument in het FTK heeft ingebracht 
om de ABP premiehoogte te drukken en op 
die manier het eigen 70% aandeel. Op dit 
moment is de risicovrije premie zo’n 1,5% 
en het ABP-bestuur heeft de gedempte 
premie in 2016 voor een periode van 5 
jaren vastgesteld op 2,8%. U ziet, hier ge-
beurt op een iets andere manier wat in de 
jaren dertig al gebeurde bij het fonds van de 
Invaliditeitswet. Het hoeft niet zo opzich-
tig als het kabinet Lubbers het deed in de 
negentiger jaren, dat door het niet betalen 
van de werkgeverspremie over een aantal 
jaren naar verluidt zo’n 25 miljard euro uit 
de ABP-kas hield. 

Pensioenen



13

Oplossingen van leden
Nu wordt het spannend want onze leden 
denken er het hunne over. 
1.  De meeste leden vinden simpelweg dat 

de overheid dé rekenrente moet laten 
stijgen want er zit meer dan genoeg geld 
in de pot. Indexeren die hap!

2.  Leden die wat meer in de materie zitten 
vinden dat bij de vaststelling van de pre-
mie de lagere risicovrije rekenrente moet 
worden gebruikt (premies gaan stijgen). 
Deze leden vinden dat door de premie-
demping de premie niet kostendekkend 
is en dat de overheid sinds de premie-
demping bij het eigen ABP een betalings-
achterstand heeft van 7 miljard euro. 
Tegelijkertijd willen deze leden dat bij de 
pensioenberekening een hogere reken-
rente wordt gebruikt, rekening houdend 
met het ABP-portefeuillerendement 
(pensioenen gaan stijgen). 

3.  Niet opvallend is dat er geen lid te vinden 
is dat premie en pensioen beide wil be-
rekenen op basis van de risicovrije rente 
zoals de toezichthouder wil. 

Kengetallen
In bijgaande tabel ziet u hoe door de jaren 
heen de financiële situatie van het ABP zich 
heeft ontwikkeld. 

GOV|MHB
Ook de GOV|MHB vindt dat met de huidige 
FTK-rekenregels, zekerheid op zekerheid 
wordt gestapeld. Er zit momenteel wel 

enorm veel geld in de ABP-pot. De GOV|MHB 
vindt daarom dat bij het vaststellen van 
de rekenrente ook rekening moet worden 
gehouden met toekomstig ABP portefeuil-
lerendement, en dat is over de laatste bijna 
15 jaren 7,05%, zoals u in de tabel ziet. 
Rendementen uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst, dat is juist. Maar 
het ABP zelf stelt dat het gemiddeld ren-
dement over de laatste 20 jaren, inclusief 
de crises van 2003 en 2008, 7% is geweest. 
En ook de besturen van de grote pensioen-
fondsen, inclusief dat van het ABP, stellen 
steeds openlijker dat er bij deze stand van 
het vermogen geïndexeerd moet worden. 
Het komt zover dat het voortbestaan van 
de Nederlandse pensioenfondsen in gevaar 
komt omdat de mensen eindelijk geld wil-
len zien en de pensioenfondsen niet mogen 
leveren. But it’s the rekenrente, stupid! Als 
het the economy was geweest, was er wel 
geïndexeerd. Waar gaat dat geld naar toe, 
naar ‘snode’ kabinetsplannen? Ik heb u al 
eerder op deze plaats geschreven dat er 
een bron moet worden gevonden voor de 
grote investeringen die samenhangen met 
het CO2 neutraal maken van onze energie-
huishouding. Gele hesjes geven aan dat het 
genoeg is met het uitmelken van de bevol-
king via steeds hogere (energie)belastingen 
en heffingen. Waar moet dat geld voor die 
investeringen dan vandaan komen? Nou, u 
heeft toch een prachtig kapitaal staan bij uw 
pensioenfonds. 

Actie
Wij worden wel eens door onze gepensi-
oneerde leden die per 1 januari 2019 zo’n 
15% indexatie gaan mislopen, geattaqueerd 
op het gemis aan indexatie bij ABP en dat 
wij dat als vakbonden maar laten gebeuren. 
De actieven laten niet van zich horen, want 
het raakt hen nog niet direct. Die hoor ik pas 
wanneer hun toekomstig pensioen wordt 
berekend door ABP op 65 jaar. Dan blijkt 
daar ineens een aftrekpost van duizenden 
euro’s in te zitten vanwege misgelopen 
indexatie. Vanuit een cri de coeur zeg ik u:  
In ieder orgaan dat zich met pensioenen be-
moeit waarin een GOV|MHB-vertegenwoor-
diger zit, neemt deze al jarenlang de stelling 
in dat het ABP genoeg geld in kas heeft om 
te gaan indexeren, en dat de rekenrente 
omhoog moet naar wat een macro stabiele 
discontovoet wordt genoemd; een prudente 
discontovoet waarin rekening wordt gehou-
den met langjarige renten én rendementen. 
En al die jaren lopen wij aan tegen het 
dogma van de onwrikbaarheid van de risico-
vrije rekenrente van politiek en DNB. Ook de 
onderhandelingen over een nieuw pensioen-
systeem zijn daar onlangs mede op geklapt. 
Het gevolg kan zijn dat het ABP daardoor 
zelfs moet korten per 1 januari 2021! 
Wij als vakcentrales (FNV, CNV en VCP) lopen 
in het regulier overleg met de politiek tegen 
een muur. Als u naar het Malieveld trekt, ga 
ik met u mee!

31/dec./04
31/dec./05
31/dec./06
31/dec./07
31/dec./08
31/dec./09
31/dec./10
31/dec./11
31/dec./12
31/dec./13
31/dec./14
31/dec./15
31/dec./16
31/dec./17
31/okt./18

Gemiddelden 14,83 jaren

Jaar

ABP Vermogen PremiesRente en Rendement

ABP 
vermogen
in miljard  

DNB 
rekenrente

RTS  

ABP 
actuele 

dekkings-
graad

ABP 
actuele 
beleids-

graad

ABP netto 
rendement 

op 
vermogen

Premie 
OP/NP
burgers

Premie 
dekkings- 

graad  
OP/NP

ABP 
(toekomst) 
betalings-  

verplichting

168
190
208
216
173
208
237
246
281
300
344
351
382
409
407

139
159
156
155
193
201
225
263
291
283
340
361
395
392
399

4,20%
3,70%
4,25%
4,85%
3,57%
3,87%
3,46%
2,74%
2,43%
2,75%
1,85%
1,67%
1,32%
1,48%
1,50%

2,91%

121,00%
120,00%
133,00%
140,00%
90,00%

104,00%
105,00%
94,00%
95,00%

105,90%
101,10%
97,20%
96,70%

104,40%
102,10%

19,50%
20,50%
19,40%
19,60%
20,00%
21,00%
21,30%
21,90%
24,10%
25,40%
21,60%
19,60%
17,80%
21,10%
21,10%

nb
nb

125%
130%
140%
140%
120%
115%
105%
102%
110%
95%
72%
69%
78%

nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb

104,70%
98,70%
91,70%

101,50%
104,60%

11,50%
12,80%
9,50%
3,80%

-20,20%
20,20%
13,50%
3,30%

13,70%
6,20%

14,50%
2,70%
9,50%
7,60%
-2,80%

7,05%
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Van gelijke toegang was echter geen 
sprake voor een militair-tandarts 
binnen CLAS. Zij had een verzoek 
gedaan om tot het algemeen deel 

van de MDV te worden toegelaten, met het 
oog op toekomstige managementfuncties. 
Dit verzoek was afgewezen, met als reden 
dat zij niet als loopbaanofficier was aange-
steld en dus niet voor loopbaanopleidingen 
in aanmerking komt. 
Met onze ondersteuning maakte de militair 
bezwaar tegen de afwijzing. Het eerste 
argument betrof het feit dat het AMAR 
helemaal geen definitie van het begrip loop-
baanofficier geeft en dat de toepasselijke 

bepalingen geen obstakels opwerpen voor 
haar deelname aan de MDV, maar juist goed 
aansluiten bij haar ambitie.
Ten tweede voerde ze aan dat een aantal 
militairen in medische functies, afkomstig 
van andere OPCO’s, wel de MDV mochten 
volgen. Het ligt voor de hand dat deze col-
lega’s een streepje voor hebben bij sollicita-
ties naar managementfuncties. Bovendien 
gaat de staatssecretaris over de toekenning 
van opleidingsplaatsen en behoort er dus 
OPCO-overschrijdende gelijkheid op dit punt 
te bestaan. Omdat CLAS kampt met een 
chronisch tekort aan MDV-plaatsen, kwam 
CLAS met een soort tussenoplossing, waar-

bij de afspraak zou gelden dat, wanneer de 
militair bij sollicitaties in beschouwing werd 
genomen, het niet beschikken over de MDV-
opleiding geen rol zou spelen.
De militair wilde deze oplossing niet aan-
vaarden, omdat zij niet het vertrouwen had 
dat een dergelijke afspraak tot in lengte der 
dagen zou werken. Op haar initiatief kwam 
communicatie op gang tussen haar leiding-
gevende binnen DGO en het bevoegde ge-
zag binnen CLAS. Dit leidde er gelukkig toe 
dat de militair met een nieuw besluit een 
opleidingsplaats voor het algemene deel van 
de MDV toegewezen kreeg. Het bezwaar 
kon worden ingetrokken.

door Bert BlonkJuridische zaken

MDV ook voor CLAS-tandarts
Ook militaire tandartsen willen soms doorstromen naar managementfuncties en de Middelba-
re Defensie Vorming vormt daartoe een uitstekende opstap. Het zou dus wel zo eerlijk zijn als 
de tandartsen van de verschillende OPCO’s gelijke toegang zouden hebben tot deze opleiding.
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Te dure overlijdensrisicoverzekering?
In het televisieprogramma Kassa is onlangs een item geweest 
waarin consumenten wordt gewezen op gedaalde premies voor 
de overlijdensrisicoverzekering. De gedaalde premies zijn een 
direct gevolg van de gestegen levensverwachting en grotere 
concurrentie op de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. 
Zo zijn er diverse nieuwe spelers tot de markt toegetreden. 
Heeft u een reeds lopende overlijdensrisicoverzekering? Dan 
kan het de moeite lonen om eens te onderzoeken of er geen 
goedkopere opties beschikbaar zijn. 

Vergelijken loont – maar let op 
Het is goed om periodiek te controleren of de premie die u 
betaalt in lijn is met actuele premies. Houdt er wel rekening mee 
dat u nieuwe gezondheidsvragen moet beantwoorden. Is er 
iets in uw gezondheid veranderd, dan kan dit gevolgen hebben 
voor de premie. Zeg uw oude risicoverzekering dus niet zomaar 
op. Om als militair een uitkering te verkrijgen in het geval van 
molest zal uw polis aan een aantal vereisten moeten voldoen:
1 de polis moet verpand worden aan de geldverstrekker
2  de verzekeraar moet onderdeel zijn van het verbond van 

verzekeraars
3  de uitkering kan nooit meer bedragen dan € 400.000,-
Helaas is het tegenwoordig zo dat vanuit geldverstrekkers 
hypotheek gebonden polissen geen verpandingsverplichting 

(1) meer kennen. De goedkoopste aanbieders van 
overlijdensrisicoverzekeringen zijn vaak ook geen onderdeel 
van het verbond van verzekeraars (2). Een fout in de afgesloten 
verzekering is dus zo gemaakt.
 
Advies voor actief dienende militair is essentieel 
Helaas merken wij dat er in de praktijk van alles misgaat bij 
het afsluiten van geschikte producten voor militairen. Dat kan 
verstrekkende gevolgen hebben voor uw nabestaande(n). U 
dacht goed verzekerd te zijn, in de praktijk voldoet u niet aan 
de vereisten opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en 
Defensie. Adviseurs die nooit met defensiepersoneel hebben 
gewerkt zijn doorgaans niet op de hoogte van de regelingen, en 
van de problemen waarmee militairen geconfronteerd worden.

Bent u benieuwd of de premie van uw overlijdenrisico-
verzekering lager kan? Neem dan contact op met ons kantoor. 
Door onze jarenlange ervaring weten wij precies welke 
verzekeringen voor u geschikt zijn, en welke niet. Zo komen uw 
nabestaanden niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Bel 010 – 4552500 of mail uw verzoek via info@prinsenland.nl. 
Als lid van de vakbond heeft u bovendien recht op een korting 
op onze werkzaamheden!  
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De krijgsmacht als bedrijf?

Dat gezegd hebbende, door naar 
probleem één bij het vanuit de 
markt overbrengen van de be-
drijfskundige theorie naar het 

militaire vakgebied. Om te beginnen is 
ons vakgebied GEEN markt. Een markt is 
een plek waar vraag en aanbod bij elkaar 
komen, en waar op basis van schaarste 
afwegingen tot een prijs van een product of 
dienst wordt gekomen. Het feitelijke pro-
duct van een krijgsmacht is namelijk mas-
saal geweld. Of zoals een natuurkundige 
ooit mooi omschreef: in oorlogsomstan-
digheden wordt een land geconfronteerd 
met een overdosis aan kinetische energie. 
Zoveel, dat het die energie niet kan opslaan 
en daaraan ten onder gaat. Het cynische 
daarvan is dat de energie in één jaar oorlog 
vermoedelijk voldoende zou zijn om een 
land enige decennia te voorzien van de 
noodzakelijke energie voor zijn economie. 
En het is nog gratis ook. Het probleem is 
echter dat je het niet goed kunt opslaan.
Natuurlijk zult u nu zeggen dat de dienst 
van een krijgsmacht veiligheid en vrijheid 
is, en dat is natuurlijk ook waar, maar het 
is een afgeleid resultaat. Deze twee uiterst 
positieve zaken komen voort uit het NIET 
inzetten, of zo u wilt de dreiging, van dat 
massale geweld. De ontvanger van dat 
energieke geweld, de tegenstander of de 
werkelijke klant zeg maar, zit daar helemaal 
niet op te wachten en wil er zeker niet voor 
betalen. Hij zal juist proberen eenzelfde, 
of een nog grotere, hoeveelheid energie 
jouw kant op te sturen. De militaire markt is 
een markt van twee aanbieders met twee 
klanten die helemaal geen product willen. 
Daarom is het ook zo verstandig dat beide 
klanten proberen op een andere markt, 

bestaande uit de rest van de economie, 
rustig met elkaar zaken te doen. Dan maak 
je namelijk allebei winst.

Een krijgsmacht die niet ingezet wordt, 
en daarom de facto alleen maar geld kost, 
levert winst op voor beide partijen. Daarom 
is er ook geen concurrentie in vrede en 
vrijheid, die is er voor beide in ongelimi-
teerde hoeveelheden. Het gaat fout als 
regeringsleiders dat wel doen, als zij de 
internationale vrede als een economische 
winst- en verliesmodel, of nul-som spel, 
zien. Je hebt van die sukkels. Dan ontstaat 
inzet van een krijgsmacht met alleen maar 
verliezers. Oorlogen worden namelijk niet 
gewonnen door de beste, maar door de 
één-na-laatste.

Misschien denkt u nu dat ik pacifist ben 
geworden. Dan moet ik u teleurstellen, 
pacifisme lukt zelden, omdat elke pacifist er 
zo zijn eigen idee op nahoudt van wat vrede 
moet inhouden. Het is dezelfde fout als 
hierboven, maar in een ander verschijnings-
vorm. Op een markt met twee aanbieders 
is de pacifist degene die a priori al met het 
slechtste aanbod aankomt en dus laatste 
wordt.

Deze markt met dubbel aanbod, waar ie-
dereen gebaat is bij het niet plaatsvinden 
van transacties, heeft echter een probleem. 
Als er geen transacties plaatsvinden, als 
het vrede is, dan is de verleiding groot om 
ook geen aanbod beschikbaar te hebben. 
Immers, waarom zou je een product maken, 
en dus uitgaven doen, als je het product 
niet wilt gebruiken. Een schijnbare paradox 
waarbij de CFO’s van de overheid telkens 

weer worden verleid om te bezuinigen. 
Dan nemen de risico’s voor de afgeleide 
diensten, vrede en veiligheid, namelijk toe. 
Maximaal verlies ontstaat als je geen pro-
duct beschikbaar hebt en geconfronteerd 
wordt met het aanbod van een andere 
partij. Maximale winst voor de bevolking 
ontstaat door voldoende uitgaven voor 
defensie zonder verkoop van het product, 
massaal geweld.

De gevolgen van deze logica zijn in bedrijfs-
kundige zin groot. Voorraden zijn namelijk in 
een keer geen dood kapitaal meer zoals dat 
in het bedrijfsleven wel zo is. Een non-mover 
in je voorraden is een goed teken. Integrale 
kostprijzen zijn niet meer uit te rekenen, 
ik zal u later uitleggen waarom. En de zo 
belangrijke factor doelmatigheid is niet 
meer uit te rekenen op strategisch niveau. 
Immers, ergens moet je door nul delen. Nul 
inzet is de beste inzet, nul uitgaven is de 
slechtste toestand. Iedere econoom weet 
dat als je in je modellen of spreadsheet 
ergens met nul moet werken er gedonder 
ontstaat. Voor strategisch veiligheidsden-
ken is bedrijfskunde daarom van nul en 
generlei waarde. 

Zoals ik in mijn vorige column al vermeldde is bedrijfskunde een afgeleide van het militaire vak. De eenvoudigste 
aanwijzing bestaat uit de vele militaire termen die in de bedrijfskunde worden gebruikt. Bij het bestuderen van 
de geschiedenis zul je vast meer en grondiger bewijs kunnen vinden, maar dit is niet het onderwerp van deze 
column. Ik ontkom er echter niet aan om toch even te vermelden dat de juiste volgorde besturingsniveaus, niet 
de bedrijfskunde-indeling: strategie, tactiek en dan operaties is. Beste bedrijfskundigen, wij militairen waren de 
bedenkers ervan, dus de goede volgorde is eerst strategie, dan operaties en dan tactiek.

Deel 2: 
Geen markt want geen klanten

door Peter van Maurik



Ik beloofde u in het vorige ProDef bulletin om een poging te wagen een verklaring te geven voor 
het feit dat het gedaan is met de stijging van onze koopkracht. Onderstaand een bescheiden 
inventarisatie in willekeurige volgorde.

door Tom Kofman

Haal meer uit uw lidmaatschap!
Met onderstaande bedrijven en organisaties hebben we 
afspraken gemaakt die extra voordeel kunnen opleveren!

VERZEKERINGEN MET INTERESSANTE KORTINGEN
OHRA • INTER ASSURE • INTERPOLIS

ADVISEURS VOOR HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN
PRINSENLAND ADVISEURS

REIZEN MET AANTREKKELIJKE KORTING
AVIS AUTOHUUR • WEEKENDJEWEG.NL

CARDS TEGEN BIJZONDERE TARIEVEN
AMERICAN EXPRESS  

En dit is nog niet 
alles, ga voor 
het volledige 
overzicht van 
onze voordelen, 
inclusief alle info 
naar: 
www.prodef.nl/
ledenvoordeel. 
Mailen kan ook: 
info@prodef.nl

KVNRO
KVMO

Op één: de stagnatie van de groei van de 
arbeidsproductiviteit. Mechanisering, schaal-
vergroting, digitalisering en betere scholing 
deden sinds de jaren vijftig de koopkracht 
stijgen. Die groei is er inmiddels wel uit en 
een nieuwe ontwikkeling die productiviteits-
verhogend uitpakt is nog niet in beeld.  De 
kapper kan niet steeds sneller knippen en de 
dirigent kan de partituren niet sneller uitvoe-
ren (wet van Baumol).

Op twéé: het gratis aardgasgeld is na vijf-
tig jaar zo goed als op. In de jaren tachtig 
vormden de gasbaten meer dan 16% van de 
rijksoverheidsinkomsten. Voortaan uit eigen 
beurs ophoesten!

Op drie: steeds meer burgers en bedrijven 
betalen maar weinig belasting. Dit komt 
deels door de aanhoudende vergrijzing van 
de bevolking (AOW-kosten en een groter 

beroep op de gezondheidszorg). Het aantal 
gepensioneerden stijgt en de beroepsbe-
volking krimpt. Nu is de verhouding wer-
kenden - gepensioneerden drie op één, in 
2040 kan dat zomaar twéé op één zijn! De 
gezondheidszorg is de grootste post op de 
rijksbegroting. Nieuwe behandelingen en 
medicijnen leiden tot hogere zorgkosten. Een 
iegelijk wil goede zorg en dat mag wel wat 
kosten. Maar dan niet jeremiëren over stij-
gende zorgpremies!
Vergeet niet de zzp’ers. Zij dragen relatief 
weinig belasting af (o.a. vanwege de fiscale 
aftrekposten, minder pensioenopbouw, 
op latere leeftijd louter AOW en een groter 
beroep op inkomenssubsidies (huur/zorg-
toeslag). Dit alles te financieren uit belas-
tinggelden…

Op vier: per NL-burger stijgt het aantal ge-
werkte arbeidsuren nauwelijks meer. De 

arbeidsproductiviteit steeg de afgelopen 
decennia stevig omdat vrouwen betaalde 
banen zochten en vonden. Dit stagneert 
nu. Gezinnen hebben blijkbaar genoeg aan 
anderhalf salaris om prettig de maand door 
te komen. De arbeidsparticipatie heeft als 
neveneffect dat taken die moeder de vrouw 
vroeger onbezoldigd uitvoerde, nu worden 
uitgevoerd door betaalde krachten. De mo-
netarisering van de mantelzorg…!
Ook de globalisering en het machtsverlies 
van de bonden dragen hun steentje bij aan 
het stagneren van de loonstijging. Arbeids-
migranten concurreren met laag betaalde 
Nederlanders en de tijd van vaste contracten 
is voorbij. Huishoudens krijgen steeds min-
der van de economische koek in hun geld-
trommeltje.
Resumerend: Joop (“ik sta op wacht”) de 
Knegt zong het al in 1957: “Zoals het was zo 
zal het nooit meer (méér) zijn”.

Column
Meer min(der) = zeker

Het kantoor van de GOV|MHB is gesloten vanaf vrijdag 21 december 2018. 

Bestuur en medewerkers wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Op 7 januari 2019 staan we weer voor u klaar. 

Eindejaar sluiting kantoor GOV|MHB


