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En toen was er opeens een arbeidsvoorwaardenakkoord. Op 7 juli hebben de 
bonden aangegeven wat hun leden vonden van het onderhandelaarsresultaat van 
31 mei. En bij alle bonden was het resultaat overduidelijk en min of meer gelijk. 

door Rob Pulles 

Ruim 90% van de leden stemde voor, ongeveer 5% tegen 
en 5% onthield zich van stemmen. Daarmee werd het 
onderhandelaarsresultaat een akkoord en kunnen we ermee 
aan de slag om het te gaan implementeren. Want dat vergt nog 

wel even wat tijd. Maar de aanspraken staan en de betaling ervan zal hoe 
dan ook volgen. Wel moeten de sociale partners de nodige details nog 
uitwerken en moeten ze het een en ander in de regelgeving verwerken. 
Ook moeten de bonden en Defensie verdere afspraken gaan maken, 
over bijvoorbeeld het toelagenstelsel, een Individueel Keuze Budget en 

vaste contracten voor soldaten en korporaals, niet zijnde van de Koninklijke Marine. Om nog 
maar te zwijgen van de grote hoeveelheid onderwerpen die nog wacht in de verschillende 
werkgroepen, waar de sociale partners afspraken over moeten maken, of überhaupt proberen 
om overeenstemming over te krijgen. En daar tussendoor fietsen nog alle andere veranderingen 
die er op til staan, zoals de aanpassing van het personeelssysteem, maar ook de invoering van 
het nieuwe pensioencontract per 1-1-2026. Meer dan genoeg te doen.  
 
In mijn ogen is een aantal zaken daarbij essentieel de komende maanden en jaren. Ten 
eerste en allerbelangrijkste is dat de sociale partners ook echt als sociale partners optrekken. 
We zullen gezamenlijk al die afspraken en veranderingen moeten maken en invoeren. Het 
continu bevechten van elkaar heeft daarbij geen enkele zin en werkt alleen maar averechts. 
Natuurlijk kan en zal het af en toe knetteren, maar dat is niet erg, dat gebeurt in de meeste 
partnerschappen. Als tweede is het erg belangrijk dat er openheid is, veel meer dan nu. Zowel 
bij het verstrekken van informatie tussen de partners als vanuit het overleg naar buiten. 
Transparantie zal het vertrouwen tussen en in de partners vergroten. En daar waar het even 
niet transparant kan, daar doen we het dan even niet. Als derde vind ik het belangrijk dat de 
partners gezamenlijk de prioriteiten stellen. Er ligt zoveel, dat kunnen we nooit allemaal tegelijk 
of op korte termijn oplossen. Prioriteiten stellen is een must en wel zo dat voor iedere partij 
belangrijke zaken aan bod komen. Iedereen moet de kans krijgen om aan te geven wat hij 
belangrijk vindt. Als vierde is het belangrijk dat iedereen zich in basis aan de regels houdt. Dat 
geldt zowel voor de huidige als voor de toekomstige, ook als die regels je niet welgevallig zijn. 
En als je wilt afwijken, doe dat dan in overleg, dat zorgt voor begrip, draagvlak en duidelijkheid. 
De afgelopen maanden en jaren is het op alle punten niet (zo) goed gegaan. Met alle zaken die 
op stapel staan en die nog zullen komen, gepland en onverwacht, kunnen we er maar beter 
voor zorgen dat de relatie beter wordt en dat we die goed houden. Dat kan het beste op basis 
van vertrouwen. Door de vier essentiële zaken die ik hierboven benoemde (samenwerken 
als partners, transparantie, gezamenlijk prioriteren en doen wat afgesproken is) goed uit te 
voeren zal het vertrouwen groeien en zal de samenwerking steeds gemakkelijker en wellicht 
natuurlijker gaan verlopen. En dat is hard nodig om alle items die komen gaan op tijd te kunnen 
oppakken en op te lossen. Al was het alleen maar om ervoor te zorgen dat het de volgende keer 
niet zo lang duurt om een arbeidsvoorwaardenakkoord te bereiken. 
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Medezeggenschapsverkiezingen
Column Tom Kofman

De totstandkoming van artikelen in 
ProDef kost tijd, dan kan het gebeuren 
dat de realiteit ons inhaalt. Wij zijn ons 

volledig bewust van de ontwikkelingen in 
het Oosten van Europa. Informatie in het 
bulletin kan inmiddels achterhaald zijn.
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Een goede werk-privé 
balans
De zomervakantie is aangebroken. Na een bewogen half jaar is het eindelijk 
tijd om even wat te tot rust te komen en tijd met vrienden en familie door te 
brengen. Ik breng mijn vakantie altijd door bij mijn strandhuisje in Zandvoort. 
Genieten van de zee en het strand en daar helemaal tot rust komen. En dit 
jaar was dat zeker nodig want het afgelopen half jaar is een bewogen periode 
geweest. Er gebeurde op meerdere vlakken veel en vaak in hoog tempo. De 
afgelopen jaren was het al duidelijk dat er een hoop stond te veranderen bij 
Defensie en dat er eindelijk weer geïnvesteerd kon worden. Maar de oorlog in 
Oekraïne heeft dit in een stroomversnelling gebracht.

door Niels van Woensel

Voor een militaire vakbonden is 
het daarom een bijzondere tijd 
geweest. Jaren lang roepen wij al 
dat er moet worden geïnvesteerd 

in de krijgsmacht, dat door de bezuinigingen 
niet alleen de bodem is bereikt, maar ook 
dat de veiligheidssituatie er om vraagt dat 
we weer investeren in een voor haar taken 
berekende Defensieorganisatie. Vaak voelde 
dat als roepen in een woestijn, maar nu was 
er in een keer wel aandacht voor Defensie.

Ook voor mij persoonlijk was het een 
boeiende en intensieve tijd. Als voorzitter 
van een militaire vakbond doordat de oorlog 
in Oekraïne Defensie weer ‘hot’ maakte. Er 
werd weer veel over Defensie gesproken 
en geschreven. Over de oorlog, maar ook 
over onze krijgsmacht en de slechte staat 
daarvan. TV-optreden, interviews en 
krantenartikelen volgende elkaar in hoog 
tempo op. Tegelijkertijd waren we druk 
bezig om de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden zo snel als mogelijk 
tot een goed einde te brengen. Het is mooi 
dat dit voor het zomerverlof nog is gelukt. 
En ondanks het vele werk en de druk om 
snel tot resultaat te komen besefte ik en 
mijn collega’s dat het een unieke kans was 
dat we eindelijk weer konden gaan bouwen 
aan de krijgsmachten dat wij als vakbond 
daar aan bij konden dragen. Maar naast een 
kans ook een hele verantwoordelijkheid. 
Om de goede keuzes te maken en de juiste 
prioriteiten te stellen. Alles bij elkaar is er 
daardoor veel werk verzet door iedereen 

die bij het overleg tussen Defensie en de 
vakbonden zijn betrokken.

Maar naast voorzitter van een vakbond 
heb ik ook een privé-leven en heb ik een 
vriendin en twee kinderen. En hoewel je 
als militair gewend bent dat je vaak weg 
bent of dat soms het werk even voor gaat 
is het belangrijk om de balans tussen je 
werk en je privé-leven te behouden. Voor 
mij was dat door privé omstandigheden 
de laatste tijd steeds lastiger. En had ik 
de afgelopen maanden zowel op het werk 
als thuis veel op mijn bordje. En dan is het 
lastig om even beide te doen. Als voorzitter 
wil je je leden en de mensen bij Defensie 
niet teleurstellen en als mens wil je er 
voor je familie en vrienden zijn. Maar als 
het dan even niet meer allebei gaat moet 
je kiezen en dan gaat de mens altijd voor. 
Gelukkig is er bij mijn collega’s alle begrip 
voor geweest en hebben ze geholpen waar 
ze kunnen. Daarom komt dit zomerverlof 
voor mij meer dan geroepen. Na de zomer 
ga ik weer met volle overtuiging aan het 
werk. Er moet nog veel gebeuren en we 
kunnen nog vele mooie dingen bereiken 
voor het defensiepersoneel. Daarom wens 
ik iedereen een goed zomerverlof en een 
goede werk-privé balans.

Column vice-voorzitter

Rust roest…
Rust roest is een alom bekend spreekwoord dat ontleent is aan “’t yzer, dat wanneer het gebruikt word, blank blyft; 
maar wanneer het stil ligt, uitslaat, ineet, en verderft” (Stoett, 1914). Hoewel dit spreekwoord van origine niet sloeg op 
mensen, is dat in de afgelopen eeuw wel gebruikelijk geworden, zo ook bij Defensie. En in bepaalde mate zie ik dat dit 
ook op mij van toepassing is. Met de zomervakantie voor de deur ontstaat er meer ruimte om te rusten, ook voor ons 
bij de GOV|MHB. Maar ligt het risico op roest dan ook op de loer?

door Thijs van Leeuwen

Van uw onderhandelaar

Rust kan leiden tot inactiviteit en 
verwaarlozing van onder meer mijn 
persoonlijke fysieke component, 
ergo: roest. Tegelijkertijd heb ik in 

de vakantie ook meer ruimte voor sport, dat 
het roesten tegen gaat, en ontspanning, dat 
ook cruciaal is voor lichamelijk en geestelijk 
herstel. Met name ontspanning is zeer 
belangrijk voor mijn mentale component. 
Na het bereiken van het akkoord even een 
paar weken afschakelen, afstand nemen en 
met andere dingen bezig zijn. Dit geeft me 
weer nieuwe inzichten en nieuwe energie. 
Beide zijn essentieel in het hervatten 
van de gesprekken en het doorpakken 
op het herstel van onze krijgsmacht. De 
komende weken geniet ik dus even van zeer 
gewenste rust, maar niet vooraleer ik in 
deze column toch kort vooruitblik op de 2e 
helft van dit jaar. 

Voordat ik daar echter aan begin toch 
ook even een terugblik, want het is 
gelukt! Het onderhandelaarsresultaat 
is door u in grote getalen mee is 
ingestemd en op 7 juli jl. omgezet is in een 
arbeidsvoorwaardenakkoord. Na ruim 2,5 
jaar als uw onderhandelaar is het mijn 
eerste akkoord en u mag gerust weten dat 
ik er trots op ben. Niet omdat het perfect 
is, niet omdat hiermee alle problemen 
opgelost zijn of dat wij alles gekregen 
hebben wat wij wilden, zelfs niet omdat het 
een van de grootste akkoorden ooit is qua 
financiële omvang. Nee, ik ben trots omdat 
wij hier met het team van de GOV|MHB 
gestructureerd en gedisciplineerd naartoe 
hebben gewerkt en omdat we in staat 
zijn geweest enkele zeer lang lopende 
problemen naar onze maar vooral ook uw 
tevredenheid, op te lossen. 

Zo, dat is gezegd. Laat ik u dan nu mijn blik 
op de periode na het zomerverlof geven.
Met het arbeidsvoorwaardenakkoord zijn 
enorme stappen gezet, voornamelijk op 
het gebied van de beloning voor militairen. 
Alleen hiermee is lang niet alles opgelost, 
zelfs niet op de beloning. Want waarom 
deden we dit alles ook alweer? Omdat 
de organisatie structurele personele 
problemen heeft, met name bij militairen 
en dan ook nog eens specifiek bij de 
operationele functies en specialistische 
beroepen. Daarnaast wil de organisatie 
groeien in brede zin, vooral in flexibele en 
schaalbare capaciteiten. Allemaal zaken 
die al belangrijk waren voor het herstel van 
onze krijgsmacht, zaken die met de recente 
verandering van de geopolitieke situatie 
alleen maar urgenter zijn geworden.
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Met de stappen die nu zijn gezet kunnen 
we grofweg stellen dat we de basisbeloning 
voor militairen op orde hebben gebracht. 
Iets dat hopelijk gaat bijdragen aan 
het behoud van ons schaarse en zeer 
waardevolle personeel. Daarnaast hebben 
we op het vlak van het personeelssysteem 
enkele kleinere stappen gezet die ook 
aan behoud bij zouden moeten dragen. 
Kijkend naar het personeelssysteem 
dan concludeer ik dat dit nog slechts 
babystapjes zijn. Er zal nog veel gedaan 
moeten worden wil defensie een moderne 
werkgever zijn. Een werkgever die in 
staat is om zijn (militaire) personeel in 
de gewenste kwaliteit en aantallen aan 
te trekken, maar vooral te behouden en 
tenslotte voor een deel ook gepast (i.c. 
employabel) weer af te laten vloeien naar 
de bredere arbeidsmarkt. Kijkend naar het 
beloningsmodel, hebben we zo als gezegd 
al veel grotere stappen gezet. De basis is 
in mijn ogen zo goed als op orde. Bepaalde 
elementen zijn echter nog totaal niet 
ingeregeld, zoals bijvoorbeeld een duidelijke 
invulling van de bijzondere positie van de 
militair, een arbeidsmarktcompensatie voor 
specifieke (schaarse) beroepen en een faire 
beloning voor de flexibele en schaalbare 
capaciteiten (reservisten). Genoeg werk 
aan de winkel dus! En ook genoeg om 
gedurende het zomerverlof de gedachten 
eens over te laten gaan…

Organisatieverandering
De afgelopen maanden deed ik echter een 
waarneming die ik u niet wil onthouden 
en die gaat over de drijvers en stoppers 
achter de verandering van onze organisatie. 
Hierin zie ik namelijk twee conflicterende 
stromingen die naar ik vrees weleens met 
elkaar kunnen gaan botsen.
Iedereen is er onderhand wel van overtuigd 
dat de krijgsmacht op dit moment niet in 
staat is aan haar grondwettelijke taken te 
voldoen. Daarbij lijkt, dankzij een zekere 
‘pravitel’ (heerser) in het oosten, zelfs onze 
nationale politiek er breed van overtuigd dat 
een taakvolwassen krijgsmacht ook in deze 
wereld nog altijd noodzakelijk is. Zowel 
bij onze militaire als politieke leiding zie ik 
dan ook de noodzaak om de krijgsmacht 
te herstellen en de defensieorganisatie 
inclusief de krijgsmacht snel te veranderen. 
Over hoe dit moet gebeuren en welke 
aanpak daarbij op korte en lange termijn 
het meeste effect sorteert, verschillen de 
ideeën echter sterk. Grofweg zie ik hierbij 
een tweetal, tegenstrijdige stromingen, 
namelijk “voorwaarts en wel nu!” en 
“strategische bedachtzaamheid”.

De functionarissen die van het “voorwaarts 
en wel nu!” zijn, hebben met name een 
operationeel gerichte focus. De gereedheid 
van de krijgsmacht moet zo snel mogelijk 

op orde komen, koste wat het kost. Hierbij 
speelt misschien ook een stuk politiek 
opportunisme mee en wordt een kans 
geroken om het politieke ijzer te smeden 
als het heet is. De belangrijkste gedachten 
achter deze stroming zijn volgens mij 
internationale veiligheidsvraagstukken 
en de noodzaak voor een geloofwaardige 
krijgsmacht. De mensen binnen deze 
stroming zijn de ijzervreters die denken in 
versnelde aanschaf van meer en nieuwer 
krijgsmaterieel, rappe uitbreiding van de 
organisatie, meer personeel binnenhalen, 
meer opleiden en nog snellere verandering. 
Alles moet en alles moet nu. De menselijke 
maat is bij hen ondergeschikt.

Aan de andere kant neem ik een, zij het 
minder, groot aantal functionarissen 
waar, die meer zijn van de “strategische 
bedachtzaamheid”. Deze functionarissen 
begrijpen ook goed dat de organisatie 
moet veranderen en dat de nood hoog is, 
maar kijken meer naar wat er in hun ogen 
haalbaar is. Welke ruimte de arbeidsmarkt 
te bieden heeft, wat de behoeftes zijn 
van (potentieel) personeel en welk 
verandervermogen de organisatie op dit 
moment heeft. Niet alles moet en alles 
moet nu, maar goed kijken naar wat er nu 
kan, hoe snel dit kan en wat het meeste 
effect heeft. De menselijke maat is hierin 
veelal leidend. Veranderen ja, maar soms 
ook juist op de rem staan. Goed kijken naar 
de behoeften van het potentiële personeel 
en vooral naar de mogelijkheden en 
beperkingen van het bestaande personeel. 
Operationele gereedheid verhogen ja, maar 
niet ten koste van alles.

In deze twee stromingen zie ik een 
bepaalde tegenstrijdigheid. Ook zie ik 
een risico van botsen als de mensen 
uit de verschillende stromingen niet 
bij elkaar worden gebracht en er een 
gemeenschappelijke stip aan de horizon 
wordt gezet. Beide stromingen zijn vanuit 
zowel een bedrijfskundige-, militaire- en 
ook politieke blik uit te leggen en hebben in 
mijn ogen in bepaalde mate gelijk. Het ís zo 
dat de noodzaak om de gereedheid op peil 
te brengen ongekend hoog is. Daarbij wordt 
het politieke ijzer vast niet heter. Onze 
internationale bondgenoten verwáchten 
dat ook wij leveren. En terecht. Tegelijkertijd 
is het zo dat onze uitgemergelde 
organisatie en vooral (een deel van) het 
personeel daarin niet alles hebben kan. 
Velen lopen door onderbezetting al het 
vuur uit de schoenen en zijn misschien ook 
wel ’verandermoe’. Vanuit het perspectief 
van de een is de ander misschien wel blind 
voor de realiteit in de organisatie, en vanuit 
het perspectief van de ander is de een 
misschien wel een over-voorzichtige die de 
noodzaak en politieke kans niet onderkent.

Als je het mij vraagt vertoont onze 
organisatie door jaren bezuinigen tekenen 
van corporate-anorexia (Law & Smullen, 
2008). Door de vele bezuinigingen is 
onze organisatie op cruciale vlakken zo 
uitgemergeld en onderbezet dat snelle groei 
nu niet mogelijk is. Althans, niet zonder het 
bestaande personeelsbestand nog verder 
uit te hollen. Met alle gevolgen op de lange 
termijn gereedheid  van dien. Bedachtzame 
verandering en met gecontroleerde 
toenemende snelheid (vliegwiel-effect) met 
oog op wat het personeel aankan, dát is 
volgende mij de weg te gaan.

Goed personeel is cruciaal in de opbouw 
van de nieuwe krijgsmacht, dus laten we 
alle plannen dan ook daar mee beginnen. 
Of om met de Amerikaanse vlieger en 
strateeg John Boyd te spreken: 
“People, ideas, machines – in that order!”

Ik wens u een mooie en rustige zomer toe.
We realiseren ons de laatste 

maanden steeds meer dat 
er voorbij onze landsgrenzen 
ook nog een wereld bestaat: 

het buitenland. Hoewel Oekraïne allang niet 
meer het hoofditem is in het ‘dagelijkse 
nieuws’ gaat de oorlog daar gewoon door 
en realiseert niet iedereen zich wat daar 
op het spel staat2. Naast alle drama’s voor 
de bevolking van Oekraïne heeft het ook 
gevolgen voor de olie-, gas- en graanprijzen 
wereldwijd. Ook dat treft Nederland hard.

Op donderdag 12 mei 2022 sprak minister 
Hanke Bruins Slot (BZK) tijdens het 15-jarig 
bestaan van het Montesquieu Instituut3. 
Hier zei ze onder andere: “Democratie is 
geen vanzelfsprekend eindpunt van de 
geschiedenis. Het is geen natuurwet dat zij 
altijd blijft bestaan. Als we onze demo-
cratie willen behouden moeten we haar 
beschermen, vernieuwen en onderhouden. 
Dan moeten we haar serieus nemen. Dan 
moeten we haar voortdurend voorleven, 
moeten we haar verbeteren en verdedigen. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de 
democratie weer midden in de samenleving 
komt te staan.”

Zoals u weet denken veel defensiemede-
werkers dat de vrijheid, die onze democratie 
geeft, door (te) velen als vanzelfsprekend 
wordt ervaren. Er is geen inzet voor en geen 
belangstelling. De gemeenschapszin ver-
dwijnt. Kortom de samenhang der dingen 
verdwijnt en alles zit als los zand aan elkaar. 
Wij groeien als samenleving uit elkaar, ieder 
gaat voor zich.

Als bij Defensie ieder voor zich zou gaan 
zou dat de doodsteek betekenen voor 
onze organisatie. Het er juist op kunnen 
vertrouwen dat eenieder binnen Defensie 
zijn of haar werk doet, is de basis van de 
Defensieorganisatie. Natuurlijk heeft elk 
Defensieonderdeel (DO) zijn eigen rol, maar 
zonder elkaar kan er geen product geleverd 
worden. Defensie moet kunnen optreden 
als één team en daarbij een goed ge-
oliede machine zijn. Maar voordat we daar 

überhaupt zijn hebben we nog velen jaren 
nodig. Dat ligt vooral aan het feit dat men 
zich niet meer kon voorstellen dat ons land 
nog betrokken zou kunnen worden bij een 
echte oorlog en dat men om die reden te 
weinig financiële middelen ter beschikking 
stelde. In de defensienota van vorig jaar 
gaf men al aan: “Defensie is op dit moment 
niet adequaat toegerust om het Koninkrijk 
te beschermen tegen toekomstige (en 
sommige huidige) dreigingen. De taken die 
Defensie nodig acht om haar grondwette-
lijke taken volledig uit te voeren kunnen we 
onvoldoende waarmaken en afspraken met 
bondgenoten komen we onvoldoende na. 
Om dat wel te kunnen zijn stappen nodig”. U 
moet zich daarbij realiseren dat de huidige 
dreigingsanalyse veel “dreigender” is dan 
die van vorig jaar.

Veelal hoor ik van mijn ex-collega’s dat de 
richting van de Defensienota goed is, maar 
dat zij dit zien als de eerste grote stap. Im-
mers met het ter beschikking gestelde geld 

van dit kabinet ontkomt Nederland er niet 
aan om op termijn echte keuzes te maken.

De velen reorganisaties die op de diverse 
DO’n afkomen zien zij ook als uitdaging, 
vooral door het tekort aan personeel en de 
doorlooptijd van het verwervingsproces. 
Dat wij daarbij ook nog een grote bureau-
cratische organisatie zijn zal Defensie niet 
helpen. Ook de snelheid van het reorgani-
satieproces op zich, met de verschillende 
actoren, ziet men als uitdaging. Daarin 
staan zij niet alleen. Want op 29 juni 2022 
ontvingen de voorzitters van de Centrales 
een nota van de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht (IGK) met als onderwerp: Reor-
ganisatietraject Defensie.

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de IGK 
4 hoofdtaken: adviseren, bemiddelen, 
Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der 
Reservisten. Ik lees deze nota dan ook als 
advies van de IGK aan de Defensietop, de 
commandanten van de DO’n en de Centra-

Naast de stikstof crisis hebben we al een tijd een crisis in de gezondheids- en jeugdzorg, een 
crisis bij de politie, een crisis in het onderwijs, een crisis bij de opvang van vluchtelingen, een 
crisis bij de belastingdienst, om maar te zwijgen over het onvermogen van de overheid om 

langlopende crises met burgers zoals die van de slachtoffers van het Toeslagenschandaal en het Groningse gas op 
te lossen. O ja, we hebben ook nog een crisis in het leger, maar dat komt alleen maar omdat onze leiders dachten 
dat er iets nooit meer zou gebeuren. Helaas zijn we daarom verre van voorbereid om een juiste reactie op die niet 
verwachte gebeurtenis te geven. Ondanks dat het begrip “vredesdividend”1 al een aantal jaren niet meer werd 
gebruikt was men niet in staat om te voorkomen dat de Nederlandse Defensieorganisatie er op dit moment zo slecht 
voorstaat.

Gaat het goed in Nederland? 

door René Bliek

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal Frank van Sprang, wil de 
focus verschuiven naar de wijze waarop zijn bevindingen wel of niet worden opgelost. Het 
gaat dan over het nieuwe HR-systeem, de behoefte om processen te vereenvoudigen, 
veiligheid en de uitvoerbaarheid van opgedragen taken.
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door Martin Weusthuisdoor Martin WeusthuisPensioenen

Het ABP gaat niet altijd zorgvuldig om met de administratie van uw pensioengegevens. Zo is er het geval van een 
knip in de pensioenopbouw die pas aan het licht komt op pensioendatum. Een ander voorbeeld is de militair met 
pensioen uit een tijdelijke burgerbaan dat door ABP wordt vergeten. Het kan zo maar jaarlijks duizenden euro’s 
inkomen schelen. 

Pensioenopbouw militair  
met knip en burgerbaan

Er zijn meer voorbeelden, bijv. van 
militairen die een tijd elders werk-
ten, terugkeerden bij Defensie en 
hun hele in de eerste periode opge-

bouwde pensioen kwijt waren op hun UPO. 
Een ander voorbeeld is de samenvallende 
pensioenopbouwtijd vóór 1995 van u en uw 
partner, die kan leiden tot (forse) pensioen-
verhogingen en nabetalingen. Omroep MAX 
en de GOV|MHB hebben daar al aandacht 
aan besteed, maar nog steeds komen er 
vragen. Advies: Kijk op de ABP-website 
onder ‘aanvulling samenvallende diensttijd’. 
Denk eraan dat het ABP niet op de hoogte 
is van pensioenopbouw van uw partner bij 
een andere pensioenuitvoerder!

De situatie van een militair met een knip in 
de pensioenopbouw doet zich voor in het 
eindloonsysteem nadat de militaire pensi-
oenen op 1 juni 2001 zijn ingedaald in de 
ABP pensioenregeling. Vanaf dat ogenblik 
kan het zijn dat een salarisverhoging in een 
jaar zo hoog is dat een bepaald deel van 
die verhoging of de gehele verhoging niet 
meetelt voor de pensioenopbouw. In een 
bij ons bekend geval nam het ABP die knip 
jarenlang niet in de UPO’s mee, maar bere-

kende pas op pensioendatum een fors lager 
pensioen. Dat was een lelijke streep door 
de financiële planning van de betreffende 
militair. Deze nam geen genoegen met de 
handelwijze van het ABP en Defensie die 
hem nooit op de hoogte hadden gebracht 
van die knip en startte een gerechtelijke 
procedure die nog loopt.

Soms wordt de pensioenopbouw van een 
militair die ook tijdelijk (al of niet in de UKW-
periode) burgerambtenaar is geweest, 
geheel vergeten. Deelnemers komen 
daar achter omdat het ABP verschillende 
berekeningen stuurt in achtereenvolgende 
UPO’s, of omdat de opgave van het te 
ontvangen pensioen op pensioendatum 
sterk afwijkt van eerder gecommuniceerde 
bedragen. In een ons bekend geval wissel-
den de pensioenberekeningen op pensioen-
datum elkaar op een onbegrijpelijke wijze 
af. Navraag leerde dat het om beurtelings 
berekeningen conform de militaire én de 
burgerregeling ging. Het OP week niet veel 
af, maar de NP-dekking is anders in de 
verschillende regelingen. Dat maakt het 
voor de militair en zijn/haar partner wel 
onbegrijpelijk ingewikkeld. 

Het wordt voor het ABP erg gecompliceerd 
als een militair tijdens de UKW-periode 
een burgerbaan had met pensioenopbouw 
bij het ABP, en ook nog pensioenopbouw 
vanuit een WW-uitkering na afloop van die 
burgerbaan. Dat laatste doet zich overigens 
sinds enkele jaren niet meer voor omdat de 
rechter de mogelijkheid van een WW-uitke-
ring na een bijbaan tijdens de UKW-periode 
heeft afgeschaft. 

In een ons bekend geval kwam het ABP 
er na een briefwisseling zelf achter dat de 
burgeropbouw was vergeten. Dit gebeurde 
vijf jaar nadat het militaire pensioen reeds 
was ingegaan. Er volgde een herberekening 
en een nabetaling, zonder excuus en zonder 
de wettelijke rente. De betreffende militair 
b.d. was natuurlijk blij met het onverwachte 
inkomen, maar nam geen genoegen met de 
handelwijze van het ABP en kwam in ver-
weer. Hij kreeg dat excuus en die wettelijke 
rente alsnog. Die nabetaling ineens kan op 
zich weer leiden tot financiële schade van-
wege het vervallen van toeslagen en hogere 
fiscale heffingen. Daar heeft het ABP dan 
ook weer een schaderegeling voor in het 
leven geroepen.

   

Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Opgeven vóór Kiesdatum

CZSK Zr. Ms. De Zeven Provinciën vervallen 22-08-2022
CLAS CIS Bn 1GNC vervallen 25-07 t/m 27-07-2022
CLAS Personeel Logistiek Commando vervallen 05-09 t/m   09-09-2022
CLAS JISTARC 02-08-2022 13-09-2022
BS Diensten Geestelijke Verzorging 11-08-2022 22-09-2022
BS NLD SOCOM 19-08-2022 30-09-2022
CZSK Defensie Tandheelkundige Dienst 29-08-2022 10-10-2022
CLSK Air Combat Command 22-08-2022 10-10-2022
DOSCO Dienstencentrum Personele Zorg 19-09-2022 01-11-2022

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

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

1   Vredesdividend - geld dat vrijkomt op defensie 
door het opengaan van de grenzen in de landen 
van het Oostblok. De val van de Berlijnse muur 
luidde ook het einde van de koude oorlog in. De 
Oost-Westverhoudingen dienden hierdoor te 
worden herzien.

2   https://www.youtube.com/
watch?v=8APhVEaQbnk

3   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
toespraken/2022/05/12/toespraak-minister-
bruins-slot-tijdens-het-15-jarig-bestaan-van-
het-montesquieu-instituut

4   Aanwijzing SG A/983

les. In deze nota deelt hij zijn bevindingen 
ten aanzien van reorganisaties en geeft een 
aantal praktische oplossingsrichtingen.
 
De IGK constateert dat hij tijdens zijn 
werkbezoeken veel klachten hoort over 
het Uitvoering Reorganisaties Defensie 
(URD) -traject.4 Dit traject zou onnodig 
complex zijn en de invulling ervan te veel 
tijd vergen. Defensie wijst naar de Centrales 
en andersom. Kortom er is vaak gebrek aan 
vertrouwen.
Niets hiervan klinkt voor de GOV|MHB 
onbekend in de oren en ook wij hebben voor 
deze problematiek regelmatig aandacht 
gevraagd. Tevens heeft onze vicevoorzitter 
Niels van Woensel in het vorige ProDef-

bulletin deze problematiek benoemd en er 
aandacht voor gevraagd. Hierbij sloot hij af 
dat hij benieuwd was hoe onze achterban 
erin stond en gaf tevens aan open te staan 
voor discussie.
Onder andere daarom is het goed de ad-
viezen van de IGK met u te delen, maar als 
het goed is zult u ook geïnformeerd worden 
door de Defensieorganisaties zelf.
Het advies van de IGK bestaat uit een aantal 
onderdelen waarbij het huidige URD-traject 
gehandhaafd kan blijven, maar wel met 
een aantal accentverschuivingen. Kernpunt 
daarbij is de kwaliteit van het proces en 
de deelproducten. Het laat zich het best 
omschrijven onder het motto “investeren 
aan de voorkant”.

•  Organiseer op DO-niveau een vast veran-
derteam waarin expertise van formatie en 
reorganisatie is ondergebracht;

•  Laat elk DO een beschouwing maken of 
zeggenschap, en daarmee de medezeg-
genschap, op het juiste niveau is belegd;

•  Zorg voor een verplichte scholing van HDE 
en MC over het URD en verzorg jaarlijks 
een herhaling om zo ook de nieuwe leden 
te scholen;

•  Bied het HDE ter zake kundige reorgani-
satiebegeleiding aan zoals een ervaren HR 
medewerker;

•  Start elk reorganisatietraject met een 
teambuildingsmoment tussen HDE en 
MC met twee inhoudelijke eindproducten 
namelijk het beoogde effect van de reor-
ganisatie en de IST-situatie;

•  Laat compartimentering van dossiers 
niet in de weg staan om de MC tijdig te 
betrekken;

•  Investeer in de kwaliteit van het reorga-
nisatieplan van het HDE en vooral in het 
advies van de MC zodat het voorwerk een 
solide basis vormt voor de overlegstap-
pen met de bonden zodat daar ook de 
onderwerpen aan de orde komen waar 
dat overleg voor bedoeld is;

•  Maak altijd goede afspraken met de MC 
aan de voorkant, ook als het gaat om 
technische werkverbanden of themati-
sche samenwerkingsvormen;

•  Kijk goed naar het URD en of bovenge-
noemde adviezen wel of niet vragen om 
een aanpassing van de aanwijzing SG 
A/983 URD.

De IGK geeft aan dat hij altijd beschikbaar 
is om, daar waar nodig, een mondelinge 
toelichting te geven op zijn beeld en advies 
zoals beschreven in zijn nota.
Eigenlijk kunnen we constateren dat het op 
dit ogenblik niet goed gaat met Defensie, 
maar dat Defensie weer een relevante 
speler kan worden mits het antwoord kan 
geven op de aan haar gestelde uitdagin-
gen, in het bijzonder de personele vulling. 
Zoals ik al eerder schreef, waar een wil is, 
is ook een weg. Mits men kwaliteit levert 
en de goede mindset (overtuiging) heeft, 
dan is het in reorganisatieland mogelijk om 
gezamenlijk met alle spelers een positief 
resultaat te behalen.

En dat resultaat moet dan over enige jaren 
zijn: het gaat goed met Defensie.

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, tegen leden van het EU-parlement op 13 juli 2022: 
 “The price we pay as the EU, as NATO, is the price we can measure in currency, in money. The price 
they (Ukraine) pay is measured in lives lost every day. So, we should stop complaining and step up 
and provide support. Full stop.”
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Een teleurstellende uitspraak
In juni j.l. heeft de Centrale Raad van beroep een teleurstellende uitspraak gedaan. 
De situatie was als volgt: een officier heeft de vierjarige opleiding van de KMA doorlopen. Na deze initiële opleiding 
heeft hij een aantal functieopleidingen doorlopen. Deze opleidingen duurden, buiten de schuld van deze officier, veel 
langer dan was voorzien (wel bijna drie jaar). Uiteindelijk kreeg hij enkele jaren geleden een besluit waarin stond dat 
wegens wijziging van zijn bestemming zijn dienverplichting pas na deze functieopleidingen was ingegaan. 

door Onno Borgeld

Juridische zaken

Onze officier heeft tegen deze brief 
niet binnen zes weken bezwaar 
aangetekend, zodat het besluit 
vast stond. Hij was het echter 

er niet mee eens dat er een wijziging van 
bestemming had plaatsgevonden. Na veel 
getouwtrek heeft de ketenregisseur in 
een e-mail verklaard dat de reden van het 
opleggen van de dienverplichting “wijziging 
van bestemming” niet juist was, want in 
het sjabloon van de brief was het verkeerde 
hokje aangevinkt en de dienverplichting 
bleef ongewijzigd. De Raad beschouwde de 

e-mail niet als een nieuw feit maar als een 
toelichting op het oorspronkelijke besluit. 
Hierdoor is de Raad niet aan de beoordeling 
van het echte probleem toegekomen en dat 
was teleurstellend.

Het echte probleem
In het AMAR en in PeopleSoft wordt 
onderscheid gemaakt tussen initiële 
opleidingen en functieopleidingen. In de 
Wet ambtenaren defensie artikel 12 k lid 
2 onder a staat dat de dienverplichting 
voor een officier met meerjarige opleiding 

zeven jaar bedraagt na de opleiding tot 
officier. Defensie beschouwt de eerste 
set functieopleidingen echter als initiële 
opleiding en laat de dienverplichting 
pas ingaan op de datum van de eerste 
operationele functie zonder de status 
‘leerling’. Volgens mij is deze handelwijze 
van Defensie in strijd met de wet, hetgeen 
de rechter nog moet vaststellen. Daarom 
is het teleurstellend dat de Centrale Raad 
van Beroep zich niet over deze vermeende 
misstand heeft kunnen uitspreken.

door Martin Weusthuisdoor Martin WeusthuisPensioenen

Het ABP heeft onlangs besloten de pensioenen te verhogen, te beginnen in juli 2022. Volgens staande regels 
wordt uw pensioen één keer per jaar, per 1 januari, geïndexeerd met maximaal de inflatie, de prijsstijging van 
consumptiegoederen. Natuurlijk alleen als de dekkingsgraad voldoende hoog is. Er was een motie van de Tweede 
Kamer voor nodig om buiten die staande regels om, een tussentijdse indexatie per 1 juli 2022 mogelijk te maken. 

Eindelijk indexeert het ABP de 
pensioenen

Voor wie is de ABP-indexatie?
Die is bedoeld voor alle (ex-)deelnemers 
met een pensioen van ABP. Dat wil zeggen 
voor iedere actieve deelnemer die vóór 1 
januari 2022 bij ABP pensioen heeft op-
gebouwd en dat pensioen vóór 1 juli 2022 
niet heeft overgedragen naar een andere 
pensioenuitvoerder, en voor iedere gepensi-
oneerde die in juni 2022 een ABP pensioen 
kreeg. Dat kan zijn een ouderdomspensioen 
(ook het bijzonder ouderdomspensioen na 
scheiding), een (bijzonder) partnerpensioen, 
een wezenpensioen en ook een arbeids-
ongeschiktheidspensioen. Het gaat om de 
pensioenen van actieven, gepensioneerden 
en slapers. 

Er bestaan ook defensie pensioenen/uit-
keringen die de indexatie van ABP volgen. 

Het militair invaliditeitspensioen en de 
daaraan verbonden nabestaandenpensioe-
nen worden dus ook per 1 juli verhoogd. De 
begrotingsgedekte militaire pensioenen van 
voor 1 juni 2001 worden ook geïndexeerd. 
Die pensioenen volgen de ABP indexatie. 

Hoe hoog is de indexatie?
De indexatie is zo groot als de prijsstijging 
in de periode van 1 september 2020 tot 1 
september 2021 en die is 2,39%. Het gaat 
hier om de prijsontwikkeling in die periode 
en de dekkingsgraad eind oktober 2021 
die kan leiden tot indexatie per 1 jan 2022. 
Maar eind oktober 2021 lag de dekkings-
graad te laag en kon die prijsstijging niet 
worden gecompenseerd. Per 1 juli 2022 lag 
die dekkingsgraad door de snelle rentestij-
ging veel hoger en kan er wel worden ge-

compenseerd. Uw pensioen wordt daarom 
per 1 juli met de volle 2,39% verhoogd. En 
omdat uw pensioen tussen 1 januari en 1 
juli 2022 niet verhoogd kon worden, krijgt 
u ook een nabetaling van 1,2% over die 
periode. Samen dus 3,6%. 

Specifiek voor 
defensiemedewerkers die met 
pensioen gaan
Onlangs is bij Defensie een nieuw arbeids-
voorwaardenakkoord bereikt. Dat akkoord 
doet de lonen stijgen per 1 jan 2021, per 1 
jan 2022 en per 1 jan 2023. Voor defen-
siemedewerkers die met pensioen gaan, 
geldt de ABP-regel dat het pensioen wordt 
berekend op basis van het pensioengevend 
inkomen op 1 jan van het jaar voorafgaand 
aan het jaar van pensionering. 

De cartoonist is op vakantie...
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Alle werkgevers leveren één keer per jaar, 
aan het begin van het jaar, de pensioenge-
vende inkomens geldend op 1 jan van dat 
jaar, aan het ABP. Een één keer aan ABP 
aangeleverd pensioengevend inkomen 
wordt niet als gevolg van een av-akkoord 
met terugwerkende kracht aangepast. De 
loonsverhogingen in het laatste av-akkoord 
per 1 jan 2021 en 2022, worden dus niet 
voor die jaren door het ABP verwerkt en 
werken niet door in de pensioenen van de 
deelnemers die in 2021, 2022 en 2023 met 
pensioen gaan. Pas de optelsom van de 
gezamenlijke loonsverhogingen van 2021, 
2022 en 2023 die begin 2023 wordt aan-
geleverd aan het ABP, leidt per 1 jan 2024 
voor de mensen die met pensioen gaan tot 
een hoger pensioengevend inkomen, dat 
leidt tot een hoger pensioen. Het gevolg van 
deze regel is dat de loonsverhogingen in 
het nieuwste av-akkoord slechts leiden tot 
hogere pensioenen voor de defensiemede-
werkers die vanaf 1 jan 2024 met pensioen 
gaan. 

Nu is het vanaf 2021 ook voor de militair 
mogelijk om te schuiven met de pensioen-
datum. Dat wil zeggen dat de burgerme-
dewerker en ook de militair met oDER en 
nDER zijn/haar pensioendatum op een later 
tijdstip kan zetten. Zo zou bijv. een militair 
met een UKW-uitkering die in de tweede 
helft van 2023 met pensioen gaat, kunnen 
denken aan het verschuiven van de pensi-
oendatum naar 1 jan 2024 of later. Volgens 
het ABP heeft dat geen effect. Enkel de 
deelnemer die zijn/haar pensioendatum 

naar een later datum verschuift en blijft 
doorwerken tot die verlate datum, krijgt 
een pensioen berekend op basis van die 
latere pensioendatum. Er is natuurlijk wel 
een andere overweging om uw pensioen 
later in te laten gaan. En die is dat hetzelfde 
pensioen statistisch gezien overeen kortere 
periode wordt uitgekeerd en om die reden 
hoger zal uitvallen. 

De effecten van de salarisverhoging per 1 
januari 2023 die niet doorwerkt in het pen-
sioengevend inkomen, zijn niet overweldi-
gend in een middelloonsysteem. Een over-
ste op z’n max met een UKW-uitkering in de 
oDER, die dus in de periode na 65 jaar tot 
uitgestelde pensioendatum geen pensioen 
meer opbouwt, loopt daardoor levenslang 
bruto zo’n 100 euro per jaar mis. 

Indexatie in 2023
De volledige indexatie per juli 2022 kan 
gebeuren door de tijdelijke ruimere regels 
en de hoge dekkingsgraad in juni 2022. De 
rekenrente, de rts, was van begin 2022 tot 
in juni 2022 van lager dan 0% tot boven de 
2% gestegen; bijzonder. Begin juli daalde de 
rts binnen een week weer snel naar 1,5%, 
ongehoord! Geopolitieke spanningen en in-
grijpen van de Europese centrale bank (ECB) 
waren de oorzaken. Zulke grote wijzigingen 
in de rekenrente hebben grote gevolgen 
voor de dekkingsgraad van de pensioen-
fondsen in Nederland. 

Het laat zien hoe merkwaardig de indexa-
tieverlening in elkaar steekt. Je zou toch 

denken dat wanneer er (meer) geld in de 
pot zit er geïndexeerd kan worden. Gedu-
rende de laatste 12 jaren waarin het ABP 
vermogen alleen maar steeg en steeg en de 
rente daalde en daalde, kon er niet worden 
geïndexeerd. Als gevolg van de geopolitieke 
spanningen daalde het laatste half jaar het 
ABP-vermogen en de rekenrente steeg, en 
nu kan er wel geïndexeerd worden, en ook 
ineens volledig!

Op dit moment staat de volgende indexa-
tieronde op het programma voor 1 jan 
2023. Het draait dan om de prijsontwik-
keling in 2022, d.w.z. tussen 1 september 
2021 en 1 september 2022. Vervolgens 
wordt gekeken naar de dekkingsgraad eind 
oktober 2022. Op dit moment is over die 
dekkingsgraad en over de indexatie nog 
geen zinnig woord te zeggen. Geen idee hoe 
het verloopt met de oorlog in Oekraïne, de 
beleidsrentes van de ECB en de mogelijke 
economische recessie. Het is zelfs mogelijk 
dat de effecten van een doorstijgende 
rente die van de dalende vermogens op 
de dekkingsgraad overtreffen. Dan gaan 
we indexeren in recessietijd,…als DNB niet 
ingrijpt! Over de prijsstijging kunnen we nu 
al wel iets zeggen, die zal groot zijn. 

door Martin Weusthuisdoor Martin WeusthuisPensioenen

De Stichting Pensioenbehoud procedeert samen met de Katholieke Bond van ouderen in Noord-Brabant tegen 
de Staat der Nederlanden over de buffers die Nederlandse pensioenfondsen moeten aanhouden. De stichting 
en de bond vinden dat de buffereisen niet zouden moeten gelden omdat pensioenfondsen geen zogenoemde 
biometrische risico’s verzekeren. 

Stichting Pensioenbehoud krijgt 
ongelijk van rechter

Biometrische risico’s zijn risico’s in verband 
met overlijden, levensverwachting en 
arbeidsongeschiktheid. De stichting en de 
bond vinden dat deze risico’s door Ne-
derlandse pensioenfondsen niet worden 
‘verzekerd’, zoals dat bedoeld wordt in de 
Europese richtlijn IORP-II. Dat zou dan 
meteen betekenen dat buffers die worden 
opgebouwd voor die risico’s, niet onder dat 
‘verzekeren’ vallen. Uiteindelijk dragen de 
deelnemers nl. deze risico’s zelf, net als het 
beleggingsrisico, omdat een pensioenfonds 
in slechte financiële omstandigheden de 
pensioenen kan korten. 

De rechtbank stelde dat ook al kan een pen-
sioenfonds als laatste redmiddel overgaan 
op korten, dan nog is er sprake is van ‘het 
dragen van’ biometrische risico’s door dat 
fonds. Bij die rechter vingen de stichting 
en de bond dus bot en zij gingen in hoger 
beroep bij het Hof Den Haag. 

Het Hof oordeelt niet anders. Volgens het 
Hof geeft de IORP II richtlijn geen definitie 
van het begrip ‘verzekeren’, en het stand-
punt van de stichting en de bond dat er 
slechts sprake is van verzekeren indien 
er een gegarandeerde aanspraak op een 
pensioenvoorziening bestaat, gaat daarom 
niet op. Nederlandse pensioenfondsen 
bieden volgens het Hof wel ‘dekking’ tegen 
biometrische risico’s, ook al is het geen vol-
ledige dekking. En op grond van die dekking 
mogen ook buffereisen worden gesteld. Het 
Hof stelt bovendien dat partijen het over 
de ‘dekking’ van biometrische risico’s wel 
eens zijn.
Volgens de website van de Stichting wordt 
de mogelijkheid en haalbaarheid van cas-
satie bij de Hoge Raad bekeken. Net als 
bij de rechtbank vroegen de stichting en 
de bond bij het Hof om prejudiciële vragen 
te stellen aan de Hoge Raad, dan wel het 
Europese Hof van Justitie. Rechtbank noch 
Hof vonden dat nodig omdat de uitleg van 

art. 15 van het IORP-II volgens de rechters 
geen vragen oproept. 

De Stichting Pensioenbehoud zet zich al 
vanaf 2010 in voor de pensioenbelan-
gen van gepensioneerden. De voorzitter 
is marineofficier b.d. mr. Erik Daae. De 
stichting voerde al eerder een procedure 
tegen de Nederlandse staat over de kwestie 
van de verplichte (lage) rekenrente voor 
pensioenfondsen. De stichting vond dat 
die verplichting er niet zou mogen zijn 
omdat de Nederlandse pensioenfondsen 
geen gegarandeerde pensioenen kennen. 
Bij een gegarandeerd pensioen hoort een 
risicovrije rekenrente die de garantie kan 
dragen. Echter, als er sprake kan zijn van 
onvolledige indexatie en korten, dan past 
daar geen risicovrije rekenrente (rts) bij, 
maar één (hogere) die rekening houdt met 
verwachte rendementen. De rechter dacht 
daar anders over. 

Stichting Onderzoek 
Bedrijfsinformatie
Intussen heeft bedrijvenonderzoeker Pieter 
Lakeman zich ook in de discussie gemengd. 
Lakeman, d.w.z. zijn SOBI, is 19 juli 2022 
naar de Ondernemingskamer van het 
gerechtshof Amsterdam gestapt en hij vat 
in deze zaak wel rechtstreeks de koe bij de 
horens. Hij vindt dat de pensioenfondsen 
PMT (kleinmetaal), PME (grootmetaal) en 
BpfBouw in hun jaarrekeningen met een 
rekenrente hebben gewerkt die niet in 
overeenstemming is met de pensioenricht-
lijn IORP II. 

Lakeman geeft toe dat het betreffende 
artikel in de IORPII merkwaardig is gefor-
muleerd, maar hij is van mening dat de re-
kenrente op het beleggingsrendement moet 
worden gebaseerd. Het is juist de mogelijke 
uitleg van dit artikel die anderen tot nu toe 
ervan heeft weerhouden om de aanval te 
openen op de volgens DNB in aanmerking 

te nemen rekenrente zelf. Lakeman stelt 
dat door hantering van de verplichte risico-
vrije rekenrente enorme geheim gehou-
den reserves worden opgebouwd. Verder 
vindt hij dat de betalingsverplichtingen als 
kortlopende passiva worden behandeld, 
terwijl vanuit accountancyregels de beta-
lingsverplichtingen van een pensioenfonds 
juist behandeld moeten worden als (heel) 
langlopende verplichtingen. 

Laat dat nou precies de argumenten zijn die 
de GOV|MHB al 10 jaar in de onderhande-
lings- en publieke arena uitdraagt. 
Het is dat de procedure moest zijn gestart 
binnen twee maanden na vaststelling van 
de betreffende jaarrekening, anders zouden 
het ABP en het PFZW ook meegenomen 
zijn.

Fo
to

: P
ex

el
s.c

om



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 

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/ 
ledenvoordelen. 
Mailen kan ook: 
info@prodef.nl

KVNRO
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Terug naar de “kop” en op naar de nieuwe 
Koude Oorlog.
Drie decennia mochten wij leven in een 
soort interbellum tussen twee Koude Oor-
logen. Het einde van deze tussenperiode 
begon met de val van de Muur in 1989. De 
Russische invasie in de Oekraïne was het 
startschot voor neo tsaar Putin de “Groote”  
(wellicht is de Verschrikkelijke een betere 
kwalificatie…) van de tweede Koude Oorlog.
Wat bezielt deze kleine man in 
“vredes”naam?
Hij lijkt drie samenhangende doelen op het 
oog te hebben. In de eerste plaats wil hij de 
Oekraïne als een soort kolonie weer tegen 
Rusland aandoen schurken. Een zelfstandi-
ge staat tolereert hij in dat opzicht niet. Het 
NAVO-smoesje als reden voor de invasie 
schuif ik gedecideerd ter zijde. Putin is zelf 
de expansie veroorzaker van de NAVO.
De NAVO-smoes gebruikt hij louter als 
voorwendsel voor de goedgelovigen op 
deze aardkloot. 
„Wat hem meer dwarszit, is de Europese 
integratie. Hij annexeerde de Krim en viel 
de Donbas binnen in 2014 vanwege het 
associatieakkoord met de EU. De Euraziati-
sche Economische Unie van Putin met Wit-
Rusland en Kazachstan is een kopie van de 
Europese interne markt. Eerst Wit-Rusland 
geknecht, nu wil hij ook de Oekraïne.
Toch heeft hij zich in eerste aanleg verga-
loppeerd. Die snelle oorlog kon hij al op de 
buik schrijven. Dan maar een lange oorlog 
en alles plat branden en kapot schieten. Een 

mensenleven telt niet voor hem.
Het tweede doel is het vernietigen van de 
internationale status quo. Putin lapt alle 
verdragen, afspraken alsmede het inter-
nationaal recht aan zijn gehakte en gelakte 
laars.
De wereldorde kan omver omdat dit 
Vladimir P. beter uitkomt. Hij destabiliseert 
het multilateralisme en gooit de bestaande 
wereldorde omver, om plaats te maken voor 
een nieuwe orde die hem beter uitkomt. In 
die zin voert hij eigenlijk oorlog tegen óns. 
Want dit destabiliseert Europa, dat volledig 
inzette op het multilateralisme.  
Geen regels en geen instrumenten, want 
Europa gebruikt noch rauwe macht noch 
voert het oorlog.  
Zo word je langzaam maar zeker gedreven 
richting de onderhandelingstafel. Ik heb wel 
eens de idee, dat Frankrijk en Duitsland hier 
op in zullen zetten.
 
Als de halve wereld honger lijdt vanwege 
Putins’ voedselblokkades, moet ik nog zien 
dat Europa nee zegt tegen onderhandelin-
gen.
Twee opties, te weten oorlog of vrede…
Putin vecht tot elke prijs voort op eigen 
voorwaarden. Of het nu mee of tegenzit, 
hij zal niet opgeven. Beleef het mee de 
komende (10?) jaar.
Emmanuel Macron zegt dat we Poetin ”niet 
moeten vernederen” Ik zou het maar wel 
doen, deze schurk deinst toch nergens voor 
terug. Het woord respect is hem onbekend.

Wij hebben weinig geleerd van het Wener 
Congres (1814-1815). Men dronk een glas, 
deed een plas en liet de zaak zoals hij was.

Wat is Putins derde doel?
Nogal simpel…
Als blok met Wit-Rusland en Oekraïne de 
Verenigde Staten en China tegen elk-
ander uit spelen om zo tussen die twee 
een machtsfactor te worden. Een vriend-
schapspact zal het niet zijn, maar wel vindt 
de ene supermacht het verschrikkelijk als 
de andere Rusland aan zijn zijde heeft 
Dit lijkt voor Vladimir P. redelijk voorspoedig 
te lopen. China staat niet achter de oorlog 
in de Oekraïne, maar het houdt wel Rusland 
uit de wind. Zonder Chinese steun had Putin 
Oekraïne niet kunnen binnenvallen. 
Wat het Westen niet meer koopt aan ener-
gie en grondstoffen gaat richting China (met 
fikse korting…). Ook India sluit lucratieve 
energieovereenkomsten met Rusland. De 
miljarden blijven zo stromen richting beren-
land. Even knarsetanden…

En…, China krijgt op deze wijze steeds meer 
de vrije hand in Zuidoost Azië. Dat belooft 
op zeker niet veel goeds voor de “PRC 
provincie” Taiwan. 

Dat waren de drie samenhangende doelen. 
Van je 1-2-3 in Godsnaam, wanneer gaat 
Putin overboord…

Bron: NRC

Column
Neo tsaar Putin de “Groote”
Het is hier in Bujaleuf 11.00 u in de ochtend, volledig onbewolkt en 30 gr/C. Geen zuchtje wind te bespeuren aan 
het Lac de Ste Hélène… Op naar de 40 gr/C! Je kunt stellen dat het volop zomer is, maar het komt op mij meer 
over als het worden geteisterd door de elementen. Glashelder, dat het met het klimaat niet goed gaat. Bijkomend 
ongemak: met het vorderen der jaren is de thermostaat in de bovenkamer iets minder makkelijk in te regelen…


