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Met het uitkomen van het coalitieakkoord, is duidelijk geworden dat het nieuwe 
kabinet in veiligheid wil investeren en daarmee ook in defensie. 

door Rob Pulles 

Hoewel de aangekondigde 3 miljard euro structureel per jaar niet 
is wat defensie denkt nodig te hebben om de organisatie op orde 
te krijgen én de plannen die er nu liggen allemaal uit te kunnen 
voeren, is het een behoorlijke breuk met het verleden en maakt 

het nieuwe kabinet een begin met het herstel en de wederopbouw van de 
krijgsmacht. Wat het betekent dat het 3 miljard en niet 4,2 is, dat moeten 
we gaan zien. Betekent dat dat er toch weer gesneden gaat worden? Of 
gaan we minder (snel) investeren en hoe gaat dat hele besluitvormende 
traject eruitzien en wie gaat hierover? Defensie, BZ of toch het kabinet? Wat 

mij betreft zou het bij die laatste speler moeten liggen. Die bepaalt de scope van het Nederlandse 
Defensie- en Veiligheidsbeleid en daarmee wat de krijgsmacht zou moeten kunnen. Uiteraard 
moet defensie wel een zwaarwegend advies geven, maar het besluit ligt wat mij betreft bij het 
kabinet.

Wat mij het meest verheugde was dat het kabinet specifiek voor het moderniseren van de ar-
beidsvoorwaarden en het loongebouw €500 miljoen structureel aan defensie heeft toebedeeld. 
Dat betekent dat we na jaren van erom zeuren ook daadwerkelijk het geld hebben gekregen dat 
nodig is. En het is geld dat dus specifiek voor arbeidsvoorwaarden en het loongebouw is. Recent 
heeft de minister dat ook bevestigd in antwoord op Kamervragen van diverse oppositiepartijen. 
Maar wat betekent het nou dat we hebben gekregen waar we om hebben gevraagd? In mijn ogen 
betekent een paar dingen. Ten eerste dat dit kabinet het (behoud van) personeel serieus lijkt te ne-
men. Ten tweede dat men het er mee eens is dat er verschillen zijn met andere werkgevers die we 
moeten inlopen. En ten derde dat we nu heel rap aan het werk moeten om dat geld weg te zetten. 
Dat houdt in dat we als sociale partners met elkaar aan tafel moeten om de beste afspraken voor 
de mensen bij defensie te kunnen gaan maken en dat met zo min mogelijk blokkades. Alle partners 
zullen met open vizier, transparant en met een positieve grondhouding aan de gesprekken moeten 
beginnen. Daarbij zou het helpen om alles achter ons te laten wat er in het verleden is gebeurd. In 
dit broodnodige proces dat we door moeten, lopen oude koeien alleen maar in de weg. Die kunnen 
dus lekker in de sloot blijven. Er zullen ook best nog wel dingen fout gaan in het proces. Het is zaak 
dat dat niet gaat betekenen dat daarmee alles meteen weer stil komt te liggen. We moeten leren 
van die fout, zodat het in de toekomst niet nogmaals gebeurt, en vervolgens gewoon verder met 
het proces. Het zal op geen enkele manier uitlegbaar zijn als we in november bijvoorbeeld nog 
€450 miljoen zouden moeten stukslaan. 

Met de toegewezen €500 miljoen kunnen we een heel groot deel van onze leden bedienen. 
Militairen, burgers én de mensen die met FLO zijn. De gepensioneerden vallen hier (helaas) niet 
onder, maar dat wil niet zeggen dat we ons niet ook voor hen inzetten. Recent heeft de GOV|MHB 
een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie SZW, waarin we de kamer hebben opgeroepen 
om er werk van te maken om eindelijk de pensioenen te gaan indexeren, om eindelijk die ruim 20% 
achterstand in te gaan lopen. Andere centrales en instanties zijn ook bezig om druk uit te oefenen, 
ook hier staan we samen sterker. En wat we vragen met deze vraag is zeker ook wat ik want to get!

Be careful what you ask for,  
you might actually get it…
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door Niels van Woensel

Moeten de bonden  
niet ook veranderen?

Column duovoorzitters

Laatst las ik een artikel waarin (mentale) wendbaarheid als de belangrijkste 
uitdaging van Defensie werd gezien. De doelstellingen uit de Defensievisie 
2035 betekent een grote transitie van de organisatie. De structurele 
aanpassingen en cultuuromslag die daarvoor nodig zijn vragen om 
een grote (mentale) wendbaarheid. En daar ben ik het zeker mee eens. 
Defensie zal de komende jaren een verandertraject moeten inzetten wat 
alle gebieden zoals vastgoed, IT, personeel en de operationele gereedheid 
raakt. Het is niet alleen een enorme klus, maar nu er flink extra geld bij is 
gekomen moet het ook nog snel gebeuren. Iedereen bij Defensie beseft 
zich dat na jaren roepen om extra geld het er nu eindelijk is, en we ons niet 
kunnen veroorloven om het niet te besteden. 

Maar zijn we er wel klaar voor 
om dat geld op de juiste manier 
en de juiste plek uit te geven? 
Weten we wel waar het geld 

heen moet, welke organisatie Defensie wil 
zijn en waar de prioriteit moet liggen. Zeker 
nu niet de volledige gevraagde 4,2 miljard 
erbij zijn gekomen zullen er ook keuzes 
gemaakt moeten worden wat we dan 
niet gaan doen. Gaan we minder op orde 
brengen of minder innoveren? Ik zou graag 
zeggen dat het Defensie allemaal gaat 
lukken maar ik weet het oprecht niet. Ik 
wens het Defensie wel van harte, want het 
personeel heeft het verdiend en Nederland 
heeft het nodig.

En als Defensie voor zo’n grote transitie 
staat moeten de bonden dan ook niet ver-
anderen? Zijn wij wel in staat om het tempo 
van die verandering bij te houden, zijn onze 
processen wel snel en flexibel genoeg om 
op die nieuwe dynamiek in te spelen, is er 
bij ons niet een cultuurverandering nodig? 
Is de (mentale) wendbaarheid niet ook onze 
grootste uitdaging? 
Het overlegmodel is in al die jaren niet ver-
anderd en in sommige opzichten de cultuur 
ook niet. En verandering zou niet een doel 
op zich moeten zijn, maar het is wel goed 
om zo nu en dan jezelf af te vragen of je nog 
het goede doel en of je het goede nog goed 
doet. Er is voldoende kritiek op de bonden 



en voor een groot deel vind ik die kritiek 
onterecht. Mijn jaren bij de vakbond hebben 
mij doen inzien dat er vele betrokken men-
sen werken met een schat aan kennis en 
ervaring. En dat die zich oprecht met hart en 
ziel inzetten om de belangen van hun leden 
te behartigen. Maar is het niet verstandig 
om het eens om te draaien en te kijken welk 
deel van die kritiek wel terecht is? Ook ik 
heb in mij leven de nodige kritiek gehad en 
dat was meestal niet fijn om te horen. Soms 
wilde ik het ook gewoon niet geloven. Maar 
juist de momenten dat ik er wat mee heb 
gedaan zorgen ervoor dat ik een beter mens 
ben geworden.

Ik heb ook niet direct de oplossing of weet 
niet wat er moet gebeuren, maar als we 
samen met Defensie als sociale partners 
deze transitie mogelijk willen maken dan 
moeten we ook samen bereid zijn om te 
veranderen. We moeten samen wendbaar-
heid tonen. Misschien dat we dan niet meer 
tegenover elkaar staan, dat de schuld voor 
vertragingen niet meer aan de bonden 
wordt gegeven, maar dat we met elkaar tot 
mooie dingen kunnen komen.

Ik besef mij terdege dat niet iedereen het 
met mij eens zal zijn en dat deze mening 

zeker tot kritiek kan leiden, maar ik vind het 
ook belangrijk om de kritische noot die wij 
richting Defensie tonen ook naar onszelf te 
richten. Uiteraard op dezelfde opbouwende 
en respectvolle manier als dat ik richting 
Defensie heb gedaan en met het doel om er 
als vakbonden beter van te worden. In het 
belang van onze leden.
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Aan de onderhandelingstafel… door Thijs van Leeuwen

Noblesse oblige

Eerlijk gezegd heb ik wel even twee 
keer moeten kijken. Is dit echt waar? 
Natuurlijk zijn wij van de GOV|MHB, 
en velen met ons, al heel lang bezig 

met een lobby voor de vereiste middelen 
om van Defensie een modern werkgever 
te maken. En natuurlijk weten wij als geen 
ander dat hier vele honderden miljoenen 
voor nodig is. Maar om dan te constateren 
dat onze Minister ze ook echt gekregen 
heeft, daar keek zelfs ik wel even van op!

De vraag ‘wat was hierin nu de onderliggen-
de succesfactor?’ heb ik me ook meermaals 
gesteld. Tevergeefs moet ik zeggen. Succes 
heeft altijd vele vaders (of moeders) en dat 
is in dit geval ongetwijfeld ook de situatie. 
Zo ben ik ervan overtuigd dat de inzet van 
onze vorige Minister, Henk Kamp, hier een 

doorslaggevende rol heeft gespeeld. Ik 
geloof dat hij, uiteraard ondersteund door 
vele (militair)ambtenaren op het plein, zich 
écht hard heeft gemaakt voor het ophogen 
van het defensiebudget en ook specifiek 
voor het oplossen van onze personeelspro-
blematiek. Tegelijkertijd denk ik dat hij dit 
succes niet had kunnen bereiken zonder het 
voorwerk van zijn voorganger Ank Bijleveld 
en vooral onze vorige Staatsecretaris, Bar-
bara Visser. Natuurlijk worden zij verguisd 
voor hun slogan “personeel op 1”, zonder 
daar significante en tastbare resultaten 
tegenover te zetten. Maar zonder hun voor-
werk was Kamp dit ook niet gelukt. Naast de 
vele andere partijen, zoals individuele poli-
tici, commandanten en topambtenaren, ben 
ik ervan overtuigd dat ook wij een cruciale 
bijdrage hebben geleverd. En in deze context 

bedoel ik niet wij ‘de GOV|MHB’, maar ‘wij 
het personeel van Defensie’ (we the people). 
Door jarenlange inzet van beroepsvereni-
gingen, publieke beroepsfora, columnisten, 
militaire influencers en individuele mede-
werkers van Defensie is klaarblijkelijk in 
politiek Den Haag het besef ingedaald dat 
ingrijpen nu echt nodig is. Een succes(je) van 
vijfhonderd miljoen dat we volgens mij met 
elkaar mogen vieren!
Te lang vieren is er echter niet bij. Want adel 
verplicht. Het feit dat er nú geld is, maakt 
niet dat we direct een nieuwe CAO hebben. 
Een CAO die naar mijn overtuiging overigens 
nou net niet uit dat bedrag kan/mag worden 
betaald. Het feit dat er geld is, maakt ook 
niet dat we meteen een nieuw loongebouw 
hebben staan. Of dat er direct een volledige 
herziening van het stelsel van toelages kan 

Het vorige jaar had een gehoopte, maar onverwachte en hoopgevende wending: het nieuwe kabinet heeft de noden 
van de Krijgsmacht alsnog duidelijk onderkend en handelt daarnaar! Vijfhonderd miljoen heeft het structureel 
toegevoegd aan de defensiebegroting voor ‘modernisering van het loongebouw en arbeidsvoorwaarden’. Kerst was 
misschien niet wat we ervan gewend zijn, COVID-volens, maar dit signaal biedt in mijn ogen veel hoop en verlichting.
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worden ingevoerd. Het is mijns inziens dan 
ook van het grootste belang om vooruit 
te kijken en aan de slag te gaan. Begraaf 
oude strijdbijlen en rook van mijn part een 
vredespijp, maar ga aan de slag!

Adel verplicht. Voor onze nieuwe Minister 
en Staatssecretaris, die weliswaar financieel 
een betere start maken dan hun voorgan-
gers, maar tegelijkertijd een navenante 
hoeveelheid uitdagingen bij krijgen. Voor de 
Hoofddirecteur Personeel (HDP) en zijn staf, 
die als de wiedeweerga plannen moeten 
ontwikkelen om het geld wijselijk te beste-
den op een manier die de personele pro-
blemen van Defensie écht aanpakt. En voor 
ons, de vertegenwoordiging van het perso-
neel. Samen met onze zusterverenigingen 
zijn wij als bonden medeverantwoordelijk 
voor het snel en doelmatig besteden van 
het geld. Zodat uw situatie verbeterd, zodat 
de situatie van uw personeel verbeterd, zo-
dat we allemaal weer vertrouwen krijgen in 
de toekomst én zodat de Krijgsmacht weer 
gevuld raakt.

De middelen zijn er, een onwijs mooi begin. 
Tegelijkertijd zijn de uitdagingen groot, 
divers en onderling samenhangend. Wij 
zullen de handschoen direct oppakken 
en deze uitdagingen aangaan. In geza-
menlijkheid met allen die hier mede voor 
verantwoordelijk zijn. Dát mag u van ons 
verwachten, want adel verplicht. 

Groet,
Uw onderhandelaar.

PS
Als aanvulling wil ik hierbij nog een belofte 
invullen van vorig jaar en u een update 
geven van het dossier pensioencompensa-
tie. Dit bericht is deze kort voor de kerst nog 
naar u verzonden, maar ik kan mij voorstel-
len dat dit aan een deel van u voorbij is 
gegaan. Dit is hoe het er nu voor staat:

Op 15 juni jl. informeerden wij u dat Defen-
sie en de bonden overeenstemming hadden 
bereikt over de van de ‘Maatregel in verband 
met verminderd pensioenperspectief’ uit het 
AV-akkoord 2018-2020, ook wel aangeduid 
als pensioencompensatie. Voor vele officieren 
een terechte en faire compensatie van vaak 
enorme terugval in pensioen als gevolg van 
de overgang van het eindloon- naar middel-
loonstelsel. 

In dit bericht (https://www.prodef.nl/
nieuws/731-pensioencompensatie-formeel-
rond) gaven wij aan dat de laatste formele 
horde genomen was, maar dat het inregelen 
van de maatregel door de werkgever nog de 
nodige tijd in beslag zou nemen. Op basis van 
de signalen die wij toen hadden ontvangen 
was de verwachting dat dit ruim een half jaar 
zou duren. In de afgelopen 6 maanden is een 
hoop gebeurd en heeft de focus geruime tijd 
gelegen op andere zaken, waaronder de strijd 
over een AV-akkoord. Desalniettemin hebben 
wij bij de werkgever natuurlijk aangedrongen 
op de tijdige realisatie van deze compensatie 
en hebben wij navraag gedaan over wat de 
status er nu van is. Het is immers alweer 6 
maanden stil omtrent dit onderwerp?!

Uit de berichten van de werkgever begrijpen 
wij dat zij bij het invoeren van de maatregel in 
de systemen tegen de complexiteit ervan zijn 
aangelopen. Complexiteit die het gevolg is van 
de wens van sociale partners om nauwkeurig 
de geleden schade per individu vast te stellen 
en vervolgens eerlijk uit te keren. Deze com-
plexiteit leidt volgens de werkgever op enkele 
elementen tot problemen in de uitvoering. Het 
is dan ook daarom dat zij deze problemen aan 
ons heeft voorgelegd, met het verzoek deze in 
een vergadering met de bonden te bespreken. 

Hoewel wij natuurlijk nog in een lastig pakket 
zitten tussen bonden en werkgever, met name 
als gevolg van het stuklopen van de CAO van 
2021, zijn wij als officierenverenigingen altijd 
bereid om te praten. Zeker als het onder-
werpen betreft die voor onze achterban zo 
fundamenteel uitpakken als deze. Als het aan 
ons ligt bespreken wij op zeer korte termijn de 
uitdagingen die er nog liggen op de pensioen-
compensatie, zodat wij deze ruim drie jaar na 
dato eindelijk eens echt af kunnen ronden. Dat 
heeft u met uw engelengeduld wel verdiend!
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Dan is het goed om aan te geven dat 
er in 2021 nog twee extra inge-
laste io REO DMO gehouden zijn. 
Beiden met een positief resultaat. 

Een op 9 december en een op 16 december 
2021. Deze twee extra overleggen zijn een 
reactie geweest van de centrales op twee 
hulpvragen van de DMO.

De eerste hulpvraag ging over het 
Defensie Munitiebedrijf (DMunB).
De oude SOLL-situatie van 2016 moest 
aangepast worden. Hierdoor sluit de orga-
nisatie aan bij de huidige uit te voeren ta-
ken, verantwoordelijk- en bevoegdheden en 
is de uitgangspositie van de medewerkers 
voor de volgende reorganisatie geborgd. 
De evaluatie1 en de resultaten van het 
Werkblik onderzoek2 geven aan dat 65% van 
de werknemers van DMunB, die de enquête 
hebben ingevuld, regelmatig tot structureel 
werkzaamheden verrichten die niet in hun 
functiebeschrijving zijn beschreven. 

Op expliciet verzoek van de Medezeg-
genschapscommissie (MC) en in opdracht 
van Commandant DMunB is een “IST op 
Orde”-traject uitgevoerd zodat recht wordt 
gedaan aan de resultaten van het Werkblik 
onderzoek. Het motief om de functiebe-
schrijvingen te actualiseren middels een 
“IST op Orde”, vooruitlopend op de reorgani-
satie, ligt in het borgen van de rechtspositie 
van de werknemers. 
Ten eerste moet worden voorkomen dat 
tijdens de komende reorganisatie mede-
werkers ten onrechte boventallig worden 
verklaard, als de nieuwe functiebeschrijving 
meer dan 20% afwijkt van de functiebe-
schrijving uit 2016, terwijl zij in de realiteit 
al volgens de nieuwe functiebeschrijving 
werkten.
Ten tweede kan via de “IST op Orde” 
worden vastgesteld of er medewerkers zijn 
die onvoldoende gewaardeerd zijn voor de 
werkzaamheden die zij al lange tijd uitvoe-
ren. Beide redenen maakten dat Comman-
dant DMunB gehoor heeft gegeven aan het 
verzoek van de MC om de “IST op Orde”  uit 
te voeren voordat gereorganiseerd wordt.
Er ontstaat als gevolg van deze “IST op 
Orde” geen boventalligheid. Er is bovendien 

geen sprake van standplaatswijzigingen en/
of verhuisbewegingen. 

Tijdens het IO REO wilden de centrales 
voornamelijk begrijpen: 
•  de functiecodes van de bijlage A
•  hoeveel arbeidsplaatsen er waren in 2016 

en nu eind 2021;
•  hoeveel functiebeschrijvingen er moesten 

worden aangepast en;
•  hoeveel aangepaste functiebeschrijvingen 

er veranderden met meer of minder dan 
20%

•  hoeveel aangepaste functiebeschrijvingen 
zorgden voor een hogere functiewaardering.

Gelet op de normale, maar moeilijke 
discussie: wat is nu meer of minder dan 
20% verschil in een functiewaardering is in 
de io REO DMO onder andere afgesproken 

dat er een nadere toelichting vanuit de 
DMO zou volgen voordat de centrales een 
uitspraak zouden doen. Op 15 december 
hebben wij de bijgestelde stukken ontvan-
gen en aansluitend aan het io REO DMO 
van 16 december informeel afgestemd. Op 
20 december hebben de Centrales laatste 
aanpassingen ontvangen.

De centrales hebben samen nog enkele 
keren intern over de problematiek gespro-
ken om in ieder geval recht te doen aan de 
rechtspositie van de DMunB medewerkers. 
Daarna is er nogmaals een zeer kortdu-
rend IO REO DMO gehouden en zijn we er 
samen met de DMO uitgekomen. Hier werd 
nogmaals afgesproken dat er een normaal 
BCO-PI proces zou lopen. Eind decem-
ber hebben wij de laatste aanpassingen 
ontvangen.

In mijn vorige PRODEF bijdrage gaf ik aan dat goed is om te focussen op het inspirerende, het goede, het positieve en 
de mogelijkheden van het jaar 2022! Dat is zeker niet zo eenvoudig gelet op de huidige situatie waarin ons land en de 
wereld zich in bevindt. Maar we gaan toch een poging wagen.

Waar een wil is is een weg

door René Bliek

Kajsa Ollongren is sinds 10 januari 2022 onze minister van Defensie. Zij is waarschijnlijk niet van de 
partij die voor het extra geld bij Defensie gezorgd heeft. Dat neemt echter niet weg dat zij bestuurlij-
ke ervaring heeft en via nationale cyber en inlichtingen ervaringen heeft opgedaan met vakgebieden 
waar ook eenheden bij Defensie zich mee bezig houden. We wensen haar veel succes in haar nieuwe 
baan!



Wij hebben als centrales de aangeboden 
stukken doorgenomen en aangeven dat als 
deze stukken formeel worden aangeboden 
(met de bijbehorende aanpassingen) aan 
de WG REO de centrales dan middels een 
brief positief zullen reageren. De door de 
centrales beloofde brief is op 13 januari 
2022 aangeboden. De Begeleidingscom-
missie personele implementatie (BCO-PI) 
kan aan het werk!

De tweede hulpvraag ging over 
het Joint Informatievoorziening 
Commando (JIVC).
Aan de centrales was een brief gestuurd 
met twee hulpvragen. De eerst hulpvraag 
betrof het verzoek om afspraken te maken 
over de wijze waarop tot een gedragen 
concept voorlopig reorganisatieplan (cVRP) 
gekomen kan worden in het licht van de 
complexiteit van het voorliggende vraag-
stuk. De tweede hulpvraag betrof het 
verzoek om hulp bij de uitbreiding van vijf 
arbeidsplaatsen in de maand december 
voor het in beheer nemen van de op te 
leveren IT die nodig is in het kader van de 
urgentie op basis van de blokkenplanning.
Daar er al enige tijd formeel niet met elkaar 
gesproken was over het JIVC werden de 
centrales door de projectmanager kort 
bijgepraat over de IT-vernieuwing van het 
JIVC.
Het programma Grensverleggende IT (GrIT) 
moet zorgen voor een totaal vernieuwde 
IT-infrastructuur. De digitale transformatie 
is een belangrijk onderdeel van de Defen-
sievisie 2035. GrIT is veel meer dan een 
vernieuwing van een informatiesysteem. Er 
komt een volledig nieuwe, zeer geavanceer-
de IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht 
een hoogwaardige, informatie gestuurde 
organisatie moet maken. Aangegeven werd 
dat er een samenwerkingscontract vanuit 
2020 is met het consortium Athena (IBM/
Atos/Unica).
Na heel veel externe onderzoeken en 
een highlevel ontwerp is gestart met de 
vernieuwing van de IT. Deze vernieuwing 
vindt in zeven jaar plaats en binnen die 
zeven jaar zal het huidige IT werk voor veel 
medewerkers vervallen. Daarnaast komt 
er heel veel nieuw IT werk bij op het gebied 
van o.a. Cloud technologie en andersoortige 
werkzaamheden rondom de nieuwe IT. 
Dit betreft bijvoorbeeld de implementatie 
van GrIT, maar dat is maar een deel van de 
hele reorganisatie van het JIVC. Verder is 
met de MC de evaluatiefase 1 doorlopen. 
Nu wordt er een beleidsvoornemen vanuit 
2016 uitgevoerd voor de doorontwikke-
ling van DMO. Hierin is opgenomen dat de 
doorontwikkeling van het JIVC in drie fases 
plaatsvindt, te weten:

Fase 1: dat was de samenvoeging van 
OPS en JIVC en dat is op 1 januari 2019 
afgerond. Vooraf was bekend dat niet 

alle herstelacties die noodzakelijk waren 
gedaan konden worden. In fase 1a is de 
“IST op Orde”  gebracht en geprobeerd de 
weeffouten te herstellen. Hierin is gestart 
met de doorontwikkeling in het kader van 
de implementatie van de nieuwe IT van GrIT 
infra. Heel veel werkzaamheden zitten in de 
scoop van dat nieuwe plan maar daar-
naast zijn er ook veel werkzaamheden die 
niet geraakt worden door de vernieuwing 
van de IT. Hiervoor moest een goede plek 
gevonden worden in de nieuwe organisa-
tie, de zogenaamde doorontwikkeling van 
Grit infra. Hier is het afgelopen jaar ook 
aan gewerkt. Veel afdelingen krijgen extra 
financiën voor bijvoorbeeld het aanschaf-
fen ‘groot materieel’ (GrootMAT), maar er 
is ook extra geld voor de reparatie van de 
exploitatie. Dit leidt waarschijnlijk tot heel 
veel nieuwe arbeidsplaatsen en geprobeerd 
is dat de afgelopen maanden allemaal in 
kaart te brengen. 

Fase 2: deze zal worden opgeknipt in de 
fases 2a, 2b en 2c. Dat voorstel hebben 
de centrales ontvangen maar is nog niet 
behandeld in het io REO DMO. Deze drie 
fases worden nu uitgewerkt en met de 
centrales zal besproken worden hoe, in 
de hele complexiteit van zeven jaar met 
alle uitbreidingen en verschuivingen die 
de doorontwikkeling van GrIT infra maar 
eveneens de doorontwikkeling van de 

andere afdelingen met zich meebrengt, 
de noodzakelijke uitbreiding gerealiseerd 
kan worden. Aangezien het een complexe 
materie is, is het goed om dat gezamenlijk 
met de centrales in detail te doorleven. 
DMO wil graag de hulpvraag in detail met 
de centrales doorlopen en bespreken welke 
keuzes er gemaakt kunnen worden. Aange-
geven wordt dat er een voorstel in het cVRP 
is gedaan en besproken moet worden wat 
de beste en reële kans is om tot een goed 
gedragen cVRP voor de komende jaren te 
komen.
De centrales gaven aan dat zij de hand-
schoen op willen pakken en samen met de 
DMO de uitdagingen, die op de organisatie 
en het personeel afkomen, aan willen gaan. 
Er wordt tevens toestemming gegeven voor 
de uitbreiding van de 5 arbeidsplaatsen, 
mits de mc instemt. Afgesproken wordt in 
januari 2022 met elkaar verder te praten 
over het cVRP.
De GOV|MHB is verheugd dat alle betrokken 
partijen zich bereid verklaard hebben de uit-
dagingen samen aan te gaan. Hier gaat dus 
het gezegde op: Waar een wil is een weg! 
Voor mij een positief begin van 2022!
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Christophe van der Maat is onze nieuwe staatssecretaris. Hij geeft aan dat hij met eigen ogen gezien 
heeft welke impact Defensie in de samenleving heeft. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in 
het buitenland. Ziet uit na de werkbezoeken. Laten we er zorg voor dragen dat hij dan ongefilterde 
informatie krijgt van de werkvloer! Dan kan hij zelf zijn afwegingen maken.

1   Evaluatierapport Herinrichting Defensie Munitieketen  
d.d. 4 februari 2020.

2   Werkblik onderzoek Rapport nr. TOS-19-060-H,  
27 juni 2019.
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Juridische zaken

De burgermedewerker ging hier niet 
mee akkoord en vroeg onze hulp 
bij het maken van bezwaar.
Hij betoogde dat de betreffende 

functietoewijzing was gedaan op basis van 
artikel 24 lid 1 BARD (de zgn. mobiele bur-
ger in schaal 9 of hoger) en dat hij daarmee 
voldoet aan het in het betreffende aan-
vraagformulier gestelde vereiste. Ook ver-
wees hij naar een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep waaruit kan worden afge-
leid dat voor de aanspraak op de vrijstelling 
niet de eis geldt dat in een functietoewij-
zingsbesluit loopbaanafspraken omtrent de 
mobiliteit zijn opgenomen.

Nog voordat een hoorzitting was gepland 
kwam het bevoegde gezag met een nieuw 
besluit waarmee onze burger in het gelijk 

werd gesteld; de vrijstelling wordt voorge-
zet. Ik vond dit besluit wat bevreemdend 
omdat niet werd aangehaakt bij de be-
zwaargronden, maar terug werd gegrepen 
op een functietoewijzing die al in 2013 had 
plaatsgevonden. Gesteld werd dat onze 
burger toen al een mobiele burger is ge-
worden. 

Waarom deze ontwijkende beweging? Ik 
kan het volgende antwoord bedenken. De 
uitspraak van de Raad komt er eigenlijk op 
neer dat iedere burgerambtenaar in vaste 
dienst met schaal 9 of hoger per definitie 
kan doorgaan voor mobiele burger, omdat 
diens functietoewijzing volgens artikel 24 
lid 1 BARD in beginsel maar voor 5 jaar 
is. Zo kunnen burgers die van rechtswege 
wél, maar feitelijk niet echt mobiel zijn, in 

theorie allemaal voor deze vrijstelling in 
aanmerking komen. Het lijkt erop dat het 
bevoegde gezag deze conclusie nog niet 
helemaal tot zich door wilde laten dringen 
en daarom de toewijzing van de vrijstelling 
op een andere manier heeft onderbouwd.

Een burgermedewerker was in maart 2021 aan een nieuwe functie begonnen te Amersfoort. Tevens 
maakte hij aldaar gebruik van huisvesting en voeding en was hij vrijgesteld van de eigen bijdrage 
daarvoor. In december 2021 ontving de burgermedewerker een besluit waarvan de strekking was dat 
de vrijstelling werd beëindigd, omdat in zijn dossier geen documentatie was terug te vinden waaruit 
zou blijken dat hij is vrijgesteld van betaling voor de legering.

Eigen bijdrage huisvesting en voeding

door Bert Blonk

   

Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Opgeven vóór Kiesdatum

CLAS MATLOGCO Staf/ S&A vervallen 03-02-2022
CZSK MSKSAV    UKC 4211 vervallen 07-02-2022
CZSK MBPARERA   UKC 8148 vervallen 07-02-2022
CZSK MKSUF   UKC 8150 vervallen 07-02-2022
DMO DSD van JIVC vervallen 14-02-2022
CLAS 43Mechbrig/ 43GNK vervallen 17-02-2022
CZSK KMTO    UKC 8870 21-02-2022 11-04-2022
DMO JIVC/ITCC vervallen 01-03-2022
DOSCO Staf DGO 08-02-2022 22-03-2022
CLAS MATLOGCO/Logistiek 01-03-2022 07-04-2022

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

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



door Martin WeusthuisPensioenen

Onlangs kwam in het nieuws dat het kabinet de koppeling tussen de hoogte van het wettelijk minimum loon en de 
AOW-uitkering los wil laten. De gezamenlijke vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen 
met een beperking en armoedebestrijding roepen het kabinet op die koppeling in stand te houden met het volgende 
statement.

Oproep koppeling minimumloon  
en AOW-uitkering

Statement

Wij, de gezamenlijke vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen met een 
beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer – op om de koppeling 
van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.

 
De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van 

groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen 
de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is 

onaanvaardbaar.

Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het wettelijk minimumloon van bij elkaar  
7,5 procent in 2024 en 2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die stijging niet 

wordt verwerkt in de AOW. In de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) moesten wij 
daarnaast lezen dat het effect op het netto inkomen van mensen op het sociaal minimum ook 

volledig wordt wegbezuinigd.

De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de vorm van een verhoging van de 
ouderenkorting, is niet effectief. Honderdduizenden ouderen met lage en middeninkomens zullen 
die compensatie niet of niet volledig kunnen verzilveren. Het koppelingsprincipe is wél bewezen 

effectief en is ook een kwestie van beschaving.
 

Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-nettokoppeling tussen het wettelijk 
minimumloon, de AOW en het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent dit  

dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden  
verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum 

worden geschrapt.
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Eigen bijdrage huisvesting en voeding
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door Martin WeusthuisPensioenen

De GOV|MHB heeft onlangs via internetconsultatie gereageerd op de aangepaste tekst van 
het Besluit FTK pensioenfondsen. Die tekstaanpassing maakt het mogelijk reeds vanaf 105% 
(gedeeltelijk) te kunnen indexeren, terwijl die ondergrens nu op 110% ligt. 

Internetconsultatie Besluit FTK

“Wijziging van het Besluit 
FTK pensioenfondsen 
door toevoeging van een 
nieuw artikel 15c, is een 

klein stapje in de goede richting tot eerder 
indexeren. Echter, er zijn meerdere redenen 
om van deze AMvB weinig tot niets te ver-
wachten voor de vele deelnemers van het 
ABP die per 1 januari 2022 hun pensioen-
koopkracht tot 22,8% hebben zien dalen. 

Formeel
De AMvB verlaagt de minimale dekkings-
graad voor indexatie van 110% naar 105%. 
De AMvB treedt in werking per 1 juli 2022 
en vervalt per 1 januari 2023. Bij deze 
aangepaste datums ontstaat de verwach-
ting dat de voor die periode geldende 
peildatums voor de loon- of prijsinflatie en 
de actuele en beleidsdekkingsgraad, ook 
worden aangepast naar die tijdsperiode en 
ergens in 2022 worden gelegd. Echter, daar 
rept de AMvB niet over. Vooralsnog ziet het 
er dan naar uit dat de bestaande interne 
peildatums die voor het ABP per 1 januari 

2022 van kracht waren en tot nihil indexatie 
leidden, voor heel 2022 van kracht blijven. 
Als dat zo is, is de conclusie nu al dat deze 
AMvB voor de vele ABP-deelnemers voor 
2022 geen enkele werking zal hebben, 
omdat ondanks een prijsinflatie van 2,39%, 
de beleidsdekkingsgraad op de laatst 
bekende ABP-peildatum 31 oktober 2021, 
op 101,4% lag. En omdat de AMvB per 1 
januari 2023 weer vervalt, is er ook geen 
enkele werking voor de indexatie voor 2023 
te verwachten. 

Bovendien mag in de werkingsperiode ook 
de actuele dekkingsgraad niet onder de 
105% zakken. Dat zou kunnen betekenen 
dat op ieder moment tussen 1 juli 2022 en 
1 januari 2023, een tussentijdse stand van 
de actuele dekkingsgraad lager dan 105%, 
leidt tot nihil indexatie. Dus, ook al zou de 
beleidsdekkingsgraad op 1 juli 2022 én op 
31 december 2022 hoger staan dan 105%, 
en zelfs ook steeds tussentijds, dan nog 
volgt geen indexatie als op enig moment in 
dat halve jaar de actuele dekkingsgraad la-

ger uitvalt dan die 105%. De combinatie van 
een actuele en een in tijd voortschrijdende 
indicator is verwarrend en niet consistent.
Verderop in het artikel wordt een fonds ook 
nog gemaand omstandig te beschrijven 
waarom de indexatie vanaf 105% en niet 
vanaf 110% plaatsvindt, of deze indexatie 
wel evenwichtig is en hoe kwantitatief de 
generatie-effecten uitpakken. Het geheel 
riekt naar overregulering en het misken-
nen van de deskundige en zelfstandige rol 
van een pensioenfondsbestuur. Alsof een 
bestuur die afweging in redelijkheid niet zelf 
kan maken. 

Op dit moment bij deze tekst, is de AMvB 
een dode letter voor de deelnemers van het 
ABP, en voor de meeste grote pensioenfond-
sen in Nederland die met hun dekkingsgra-
den in de buurt zitten van die van het ABP. 

Materieel
De verlaging van de benodigde beleids-
dekkingsgraad van 110% naar 105%, zal 
zich nauwelijks financieel materialiseren. 
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door Martin Weusthuis

Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het verantwoordingsorgaan. Er worden verkiezingen 
georganiseerd voor de nieuwe leden. Het gaat om verkiezingen die de volle breedte van het ABP betreffen, dus alle 
sectoren, van academische ziekenhuizen en gemeenten tot defensie. 

Verkiezingen verantwoordingsorgaan

Uitgaande van volledige indexatie vanaf een 
dekkingsgraad van 125%, betreft het een 
kwart van deze indexatie. Bij een verwachte 
langjarige inflatie van 2% gaat het om 0,5%. 
Uitgaand van een gemiddeld pensioen van 
€ 10.000,- is 2% indexatie € 200,-. Een half 
procent is dan € 50,- per jaar, d.w.z. ruim 
€ 4,- bruto per maand. Echter, die 125% 
beleidsdekkingsgraad gaan we in 2022 niet 
halen. Het zou al heel mooi zijn als het ABP 
en vergelijkbare grote fondsen 115% zou-
den halen. In dat geval is bij een pensioen 
van € 10.000,- de gedeeltelijke indexatie 
1%, d.w.z. € 100,-. Dan gaat het verschil om 
bruto € 2,- per maand. Daar zijn gepensi-
oneerden die al veel pensioenkoopkracht 
verloren, helemaal niet mee geholpen. 
Datzelfde geldt ook voor de toekomstige 
koopkracht van de nu nog actieven die zich 
dat nog vaak niet realiseren. 

Rekenrente
Een andere en meer realistische benade-
ringswijze om wel tot indexatie te komen is 

aanpassing van de rekenrente. De reken-
regels van het FTK hebben er voor gezorgd 
dat pensioenfondsen door goede beleg-
gingsresultaten grote buffers hebben opge-
bouwd. Gevolg is dat veel pensioenfondsen 
een groeiende berg geld beheren, die ze 
door de risicovrije rekenrente niet ten goede 
kunnen laten komen aan hun deelnemers. 
Echter, juist doordat er intussen sprake is 
van zo’n enorm pensioenvermogen, zal in-
dexatie met beleid geen schade toebrengen 
aan de vermogenspositie van de fondsen 
en dus ook niet aan toekomstige pensi-
oenrechten. Onderzoek wijst uit dat ook de 
voor de nabije en middellange toekomst 
verwachte lagere vermogensrendementen 
van 4% a 5%, voldoende zijn om de pen-
sioenbetalingen en de indexatie over alle 
pensioenen te kunnen financieren, zonder 
dat de hoofdsom aan omvang inboet. 

De AMvB zegt echter niets over een 
rekenrente, een gemiste kans. Intussen 
wordt er vanaf de inwerkingtreding van 

de Wet toekomst pensioenen, d.w.z. vanaf 
waarschijnlijk 1 januari 2023, voor pensi-
oenuitvoerders die vanaf die datum gaan 
invaren in het NPC, rekening gehouden met 
een prudent projectierendement tussen 
1,5% en 2%. Sociale partners betrokken bij 
het ABP hebben reeds het voorlopig besluit 
genomen te willen invaren in het NPC. 

De GOV|MHB verzoekt het kabinet in het 
kader van deze AMvB de van toepassing 
zijnde rekenrente in 2022 tot datum ingang 
wetgeving nieuw pensioenstelsel aan te 
passen. Daarbij ligt het voor de hand aan te 
sluiten bij het prudente projectierendement 
dat wordt gehanteerd vanaf ingang van het 
nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2023.”

Taken verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan adviseert het 
ABP-bestuur vooraf over het te voeren be-
leid, bijv. het premie- en indexatiebeleid, en 
beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur 
goed heeft gehandeld. De 48 leden van het 
verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen 
de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en 
gepensioneerden van ABP. 

Verkiezingen
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 
twee geledingen, die van de werkgevers en 
die van de werknemers. De vertegenwoor-
digers van de werkgevers worden benoemd 
door hun achterban.
De vertegenwoordigers van de werknemers 

worden gekozen door de actieve deelne-
mers en de gepensioneerden van het ABP. 
Er zijn twee lijsten. Actieve deelnemers 
kiezen hun vertegenwoordigers op de 
actievenlijst en de gepensioneerden kiezen 
hun vertegenwoordigers op de post-actie-
venlijst. De GOV|MHB is momenteel in het 
verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd 
en wil dat graag zo houden. Intussen kun-
nen wij u namens de GOV|MHB de volgende 
kandidaten voorstellen.

Lijst actief
1. Marc Daverveldt 
2. Jan Haitsma  
3. Marc Verwer  

Lijst post-actief:
1. Hans Leijh  
2. Reginald Visser 
3. Jan de Bruijn   

De verkiezingen worden digitaal gehouden 
in de maand april 2022. Wij zullen de kandi-
daten in een volgende editie van het Prodef 
bulletin nader aan u voorstellen. 



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
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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
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Column

Ik ben van mening dat twee periodes van 
vier jaren op de (of welke andere politieke 
post dan ook) positie van MP volstaan. 
Macht corrumpeert immers te allen tijde.  
J.J. Rousseau en John le Carré (“elke macht 
corrumpeert, maar sommige moeten rege-
ren”) vertrouwden dit met de ganzenveer al 
toe aan het perkament (Rousseau).
De foto hierboven is er een van de roem-
ruchte Jaguar Mark IV uit 1948 (geboorte-
jaar van Uw columnist…). Kom ik zo dadelijk 
op terug!

In december 2023 komt de post van Charles 
Michel (voorzitter van de Europese Raad 
vrij). Zijn termijn van  vijf jaar zit er dan op. 
Naar mijn immer bescheiden mening een 
ideale gelegenheid voor Mark om als primus 
inter pares van zijn  vierde kabinet de pijp 

aan Maarten te geven en te verkassen naar 
Brussel.

Hij maakt dan de (MP) baan vrij voor vice-
premier Sigrid Kaag die al schipperend het 
probleemdossier Schiphol mag vlot trekken.
Voorstel dezerzijds: als ultiem eerbetoon 
voor bewezen diensten biedt het Neerland-
sche volk Mark Rutte een rijtoer aan door 
zijn zo geliefde Den Haag. Halen hem op in 
de Stalpertstraat en rijden vervolgens onder 
massale belangstelling –in willekeurige 
volgorde- naar o.a. het Voorhout, Toernooi-
veld, Plein, Binnenhof en Scheveningen.   
Aangezien de gouden koets de deur niet 
meer uit mag als gevolg van discutabel be-
schilderde panelen, wordt de rijtoer als het 
aan mij ligt verreden in de zilveren koets, 
t.w. de Jaguar Mk IV  uit 1948…

Mark, je bent tot op de dag van vandaag 
een geweldig politiek dier, maar aan alles 
moet een einde komen. Hoe je je weer glad 
als een anti aanbak laag en scherp als een 
mes door het debat naar aanleiding van de 
Regeringsverklaring sloeg was kenmerkend 
voor je talent. Woest op Wilders, dat dan 
weer wél.  
 
Mijn politieke kleur heb je niet, maar mijn 
bewondering wel wis en waarachtig!  
Toch vrees ik dat de geschiedenis niet mild 
zal oordelen over de onder jouw leiding in 
die prachtige stad achter de duinen gecre-
eerde puinhopen.

Mk IV
Het dino ei der formatie is ten langen leste uitgebroed. Het kabinet Mark IV is realiteit na de 
langste formatie ooit. De partijen rechts van het midden hebben elkander weer gevonden. Het 
kabinet telt 12 ministers “van” en 8 ministers “voor”. De 20 posten zijn gelijkelijk verdeeld over 
m/v. Mark Rutte kan de langst zittende MP worden. Recordhouder is nu nog Ruud Lubbers met  
12 MP jaren. Mark is sinds 14 oktober 2010 onze MP.


