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Met de oorlog in Oekraïne, de daardoor veranderende internationale 
veiligheidssituatie en de extra hoeveelheid geld die het kabinet beschikbaar heeft 
gesteld voor Defensie, is er opeens een window of opportunity om het herstel en de 
wederopbouw van de Nederlandse krijgsmacht kracht bij te zetten en te versnellen. 
En dat is broodnodig, na de jarenlange afbraak die de krijgsmacht heeft moeten 
ondergaan. 

door Rob Pulles 

De plannen zijn er, of komen eraan. Meer F35’s, meer schepen, meer 
tanks, meer cyber, meer mensen, meer, meer, meer. En ook dat is 
allemaal waar. We willen allemaal meer en kunnen het allemaal 
ook uitstekend gebruiken. En de meeste zaken zelfs hier en nu. 

Daar zit ‘m nou net de crux. Het hier en nu krijgen van al die gevraagde 
mensen en middelen is gewoonweg onmogelijk. Dat wil overigens niet 
zeggen dat we er niet voor moeten gaan, maar we moeten het wel met de 
nodige realiteitszin aanlopen. Kijkend naar het personeel betekent dat dat 
we ervoor moeten zorgen dat nieuwe mensen binnenkomen. Defensie moet 

een aantrekkelijke werkgever zijn voor starters en dan met name voor nieuwe militairen waar we 
een gillend tekort aan hebben. Niets ten nadele van alle burgercollega’s, ook zij zijn keihard nodig 
voor het inzetbaar maken en houden van alle mensen en middelen. Maar de tekorten zitten vooral 
bij de operationele eenheden. En om mensen daarvoor binnen te krijgen, zal er een aantrekkelijk 
pakket arbeidsvoorwaarden moeten liggen, dat waardering uitspreekt richting de mensen en de 
werkzaamheden die zij verrichten. Een arbeidsvoorwaardenpakket ervoor zorgt dat de mensen die 
binnen zijn gekomen ook binnen blijven. Dat eerlijk, vergelijkbaar en uitlegbaar is, dat op een gede-
gen fundament rust. En ook dat kost tijd. Iets uit de grond stampen is geen probleem, zeker als het 
tijdelijk is. Echter als het voor langere tijd is, dan moet het solide gebouwd worden, anders gaat 
het bij de eerste de beste storm, lees onderzoek van MinFin en BZK, tegen de vlakte. Dus hoewel 
er snelheid is geboden, is dat niet de enige maatstaf. Ook de degelijkheid is uitermate belangrijk. 

Realiteitszin is ook van toepassing bij de aanschaf van nieuw materieel. Even een nieuw smaldeel, 
een nieuw squadron of een nieuwe brigade uit de grond stampen is nou eenmaal niet mogelijk. De 
aanschaf van de spullen kost tijd, de werving van mensen kost tijden en het opleiden en trainen 
kost ook tijd. En daarom is het des te belangrijker de (ver)werving van mens en materieel zo snel 
mogelijk te starten. De tijd die het duurt is min of meer vast, dus eerder bestellen betekent eerder 
geleverd. En wat daarbij nog veel meer realiteitszin vereist zijn de procedures bij het verwerven. 
Iedere versnelling die mogelijk is moet worden benut. Bureaucratische procedures moeten zo kort 
mogelijk zijn en mensen, instellingen, commissies, verenigingen, partijen en al wat dies meer zij die 
niets met de feitelijke verwerving te maken hebben moet zich er niet mee bemoeien. De verschrik-
kelijke constructie die is opgetuigd om de nieuwe onderzeeboten aan te schaffen is een inef-
ficiënt en ineffectief gedrocht gebleken, dat alleen maar tijd en geld heeft gekost en ervoor heeft 
gezorgd dat de positie van de Koninklijke Marine en dus Nederland alleen maar is verzwakt. Laten 
we hopen dat de ingreep die de staatssecretaris heeft gedaan er eindelijk voor gaan zorgen dat 
er voortgang komt en dat we ook deze broodnodige capaciteit eindelijk kunnen gaan vervangen. 
Realiteitszin is hard nodig bij defensie. Om ervoor te zorgen dat we kunnen doen wat we moeten 
doen, niets meer en niets minder. 

Realiteitszin
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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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Aan de onderhandelingstafel…

De mentale component  
en de duivelsdriehoek

De omstandigheden in de wereldeconomie zijn turbulent en een deel van 
Europa staat in brand. Dit heeft onmiskenbare gevolgen op economisch 
vlak en op het gebied van onze veiligheid. Door de oorlog in Oekraïne staat 
het belang van de krijgsmacht weer duidelijk op de kaart. Tegelijkertijd 
wordt met de hernieuwde aandacht voor onze defensie ook de mate van 
verwaarlozing steeds meer duidelijk. Naast onze organisatie als geheel, 
hebben we vooral het personeel van defensie geruime tijd verwaarloosd. 
Onder meer in financiële zin. Het is voor mij dan ook geen verrassing dat een 
deel van ons personeel het hoofd niet meer boven water kan houden. De 
slack is er immers bij velen al geruime tijd uit en de stijgende kosten zijn dan 
simpelweg niet meer te dragen. 

door Thijs van Leeuwen

Al jaren strijden wij voor een 
grondige herziening van ons 
beloningsmodel. Al jaren roepen 
wij dat een deel van ons personeel 

het moet doen met een inkomen dat 
onder een normaal bestaansminimum 
ligt. Al jaren verkondigen wij dat ons 
loongebouw grondige herziening behoeft, 
omdat er naast het bestaansminimum 
simpelweg geen sprake is van een eerlijk 
en uitlegbaar loon voor velen én dat de 
huidige loonopbouw niet past bij het 
middelloonsysteem. En al jaren pleiten 
wij voor een eerlijker en uitlegbaarder 
model van toelagen, waarbij met name het 
leveren van het militaire product (varen, 
vliegen, oefenen en uitzenden) een faire 
beloning oplevert. Daarnaast moeten wij 
ook al jaren elke keer weer strijden voor 
een nieuwe cao, met daarin een passende 
loonsverhoging voor iedereen, hetgeen 
vaker niet dan wel tijdig lukt. 

Wat is het gevolg van deze jarenlange en 
soms ogenschijnlijk uitzichtloze strijd? 
Een grondige aantasting van de mentale 
component. Een diep en veelal terecht 
gevoel dat in ieder geval een deel van ons 
personeel structureel en zwaar onderbe-
taald wordt. Een breed gedragen gevoel dat 
je het werk bij de krijgsmacht moet zien als 
roeping, maar niet moet rekenen op een 
faire beloning.

Dat de beloning van ons personeel, en zeker 
voor een deel van onze militaire populatie, 
grondige herziening vereist is dan ook niet 
nieuw. Gelukkig heeft het huidige kabinet 
dat ook ingezien. Door €500 miljoen struc-
tureel extra beschikbaar te stellen maakt zij 
verandering eindelijk mogelijk. €500 miljoen 
bestemd voor het moderniseren van de 
arbeidsvoorwaarden en het realiseren van 
een nieuw loongebouw voor militairen. De 

noodzaak is er al jaren, maar nu is de poli-
tieke wil er én het geld is er. Simpel toch? 
Aan de bak zou je zeggen!
Het feit dat we echter vorig jaar geen 
akkoord hebben kunnen sluiten deed bij 
al het personeel al zeer. Temeer daar dit 
plaatsvond in een tijd waar als gevolg van 
COVID-19 de inflatie al sterk opliep. Toen 
Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen, 
nam die pijn extremere vormen aan en is die 
voor een deel van ons personeel simpelweg 
ondraaglijk geworden. Iedereen van ons ziet 
tegen het eind van de maand het eind van 
het geld steeds sneller dichterbij komen, 
maar mij bereiken ook zorgwekkender 
signalen. Van collega’s die een voorschot 
moeten vragen op hun vakantiegeld om de 
rekeningen te betalen. Of van collega’s die 
noodgedwongen binnen gaan slapen, soms 
zelfs op illegale wijze in de cabine van een 
militair voertuig, omdat ze de brandstof-
kosten niet meer op kunnen brengen. De 
noodzaak om nú geld naar ons personeel te 
brengen is dan ook groter dan ooit!

De lang gevoelde en bepleite noodzaak om 
onze beloning te herzien zet al jaren druk op 
de onderhandelingstafel. Een druk die in ie-
der geval door mij absoluut gevoeld wordt. 
Maar de huidige economische omstandig-
heden, en wat dit doet met ons personeel, 
voert deze druk nog eens op. 

Op zichzelf is druk goed. Want onder druk 
wordt alles vloeibaar. En het feit dat deze 
druk nu ook voor mij waarneembaar is bij 
de werkgever, maakt dat we ergens kunnen 
komen. Het is als zodanig dan ook goed 
voor de mentale component aan de onder-
handelingstafel: alle geesten staan open 
voor grondige verandering en verbetering 
en de bereidheid om dit prioriteit te geven 
is er.
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Het lastige is echter dat de totstandko-
ming van een modern beloningsmodel, of 
zelfs maar een deel daarvan: een nieuwe 
loontabel, bepaald geen sinecure is. Ergens 
geld in stoppen en het beter maken is 
simpel. Maar hoe komen we tot een eerlijk, 
uitlegbaar en vergelijkbaar basisloon voor 
iedereen? En wat moet hier allemaal in 
worden opgenomen? Wat is een eerlijk 
minimumloon voor onze militairen? Hoe 
moeten de bijzondere positie van de militair 
hierin een plek krijgen? Hoe zorgen we dat 
het loon in voldoende mate past bij ons 
middelloonpensioen? Hoe zorgen we voor 
een kanteling van de loonlijn? En wanneer 
is dít voor iedereen eerlijk en uitlegbaar? 
Wat verdienen gelijkwaardige burgers bij 
defensie? Hoeveel pensioen bouwen zij op 
in hetzelfde middelloon systeem?

Zomaar wat vragen die inzicht geven in 
de complexiteit van deze materie. Om nog 
maar weg te blijven van de vele onvoorziene 
technische uitdagingen die de we tijdens de 
bouw en ook na oplevering nog tegen zullen 
komen. Ook díe moeten worden uitgedacht 
en opgelost.

Nogmaals: de noodzaak wordt door ieder-
een gevoeld, de politieke wil is er en het geld 
is er ook. Daarnaast is er aanvullende druk 
als gevolg van de omstandigheden. Maar 
tegelijkertijd hebben we hier te maken met 
een grondige en complexe verandering. En 
zoals met elke ambitie zit daarin een span-
ningsveld. Een spanningsveld dat zich m.i. 
goed laat duiden door de duivelsdriehoek.

De essentie van deze duivelsdriehoek is dat 
er een spanningsveld is tussen de kosten, 
snelheid en kwaliteit van een oplossing. De 
druk is hoog dus tijd is een cruciale factor in 
de discussie over het komen tot  een nieuw 
loongebouw. Willen wij dan ook snel met 
een nieuw loongebouw op de proppen ko-
men, dan doet dat afbreuk aan de kwaliteit, 
de kosten ervan of aan beide. Nou hoor ik 
sommigen al zeggen: er is €500 miljoen, 
dus het geld is geen probleem! Maar ik kan 
u verzekeren dat de bodem van de schatkist 
met alle ambities snel genoeg bereikt is. 
Om nog maar te zwijgen over de schatbe-
waarder die over onze schouders meekijkt 
en een prudente besteding van het geld zal 
eisen (Ministerie van Financiën). Terecht 
overigens. Gaan wij echter voor snel en een 
prudente besteding van het geld, dan doet 
dat ontegenzeggelijk afbreuk aan de kwa-
liteit. Dan hebben we het loongebouw bij-
voorbeeld niet goed uitgedacht, hebben we 
onvoorziene (negatieve) effecten over het 
hoofd gezien of erger: mist de fundamentele 
onderbouwing volledig. Dit laatste maakt 
dat de binnen een paar jaar ons model weer 
ter discussie komt te staan.

Weten hoe wij deze onderbouwing zien? Zie 
daarvoor het artikel van Kol. b.d. Eijkelenkamp 
in deze prodef.

De noodzaak om ons personeel nú een 
financiële (en daarmee mentale) opsteker 
te geven is ontegenzeggelijk groot. Tegelij-
kertijd moet een nieuw loongebouw staan 
als een huis en gebouwd zijn op een solide 

fundament. Ook hierbij speelt de mentale 
component een cruciale rol. Want hoe 
moeten we ons personeel er anders van 
kunnen overtuigen dat we het nu eindelijk 
eens goed oplossen? Dat het personeel 
het gevoel heeft, eerlijk, vergelijkbaar en 
uitlegbaar betaald te worden? Dit geeft 
een spanningsveld en de tijd zal uitwijzen 
welke trade-off er wordt gemaakt.

Figuur 1 De duivelsdriehoek, door 
T. van Leeuwen, naar diverse open 
bronnen op managementtheorie

DE DUIVELSDRIEHOEK
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Het had voor ons al duidelijk moeten 
zijn toen de troepen van Poetin het 
noordelijk deel van Georgië bin-
nenvielen in 2008. Daarna volgde 

nog de annexatie van de Krim (2014) tot 
de oorlog in Donbass. Vervolgens was het 
samenvoegen van Russische troepen langs 
de grens van de Oekraïne en de daarbij be-
horende voorbereidingen een niet te missen 
signaal. Tot slot informeerde de Verenigde 
Staten ons wat er stond te gebeuren. En nog 
waren velen in het Westen verrast.
Zoals ook Bernard Hammelburg, journalist 
en buitenlandcommentator van BNR. Een 
man waar ik altijd met zeer veel respect naar 
luisterde of zijn analyses las in het Financieel 
Dagblad. Dat doe ik nu nog steeds, maar wel 
omdat hij zijn excuses heeft aangeboden 
over zijn verkeerde inschatting1 over dat wat 
Poetin ging doen. Laten we wel eerlijk zijn, hij 
staat daarin zeker niet alleen.
Wat voor de meeste EU-lidstaten een wake-
up call is, heeft vreselijke gevolgen voor de 
Oekraïne. Het land is in oorlog en vele non-
combattanten zijn daarvan het slachtoffer. 
Nadat gebeurd is wat weinigen voor mogelijk 
hielden, namelijk oorlog in ons Europa, zien 
wij in dat ons Europese veiligheids- en de-
fensiebeleid niet passend is voor de huidige 
realiteit.
Hoe vreselijk oorlog (volgens anderen een 
speciale operatie) ook is, op dit moment 
vecht men nog met gebruik van conventi-
onele (deels verboden) wapens en zien we 
daar al de verschrikkingen van, met name 
voor de burgerbevolking. Oorlogsmisdaden 
(vermeend of niet), daar zien we er helaas 
ook heel veel van. Je moet er dan ook niet 
aan denken dat Rusland zijn doctrine in de 
volle omvang benut en dat de Russische 
president Vladimir Poetin besluit om biolo-
gische, chemische of nucleaire wapens in te 
zetten.
Ik ben ervan overtuigd dat het een langdurig 
conflict gaat worden met name vanwege de 
grote verschillende belangen van beide lan-
den en de door hen verwachte end-state2. 
Het Westen zal  Oekraïne maximaal willen 
helpen. Maar het overkoepeld doel voor het 
Westen zal blijven: het conflict beperken tot 
Oekraïne om overloop te voorkomen die de 
‘Derde Wereldoorlog” zou kunnen inleiden.
Strategisch gezien is het belangrijk om 
vooruit te denken en voorbereid te zijn op 
escalatie. We moeten hiervoor als Europa 
niet terugdeinzen, maar klaar staan om te 
reageren. Hierbij moet wel voorkomen wor-

den dat we terechtkomen in een oncontro-
leerbare conflictspiraal.
We zijn zeker naïef geweest in het falende 
twee sporen Ruslandbeleid van de oud 
bondskanselier Merkel. Die zei altijd dat je 
een twee sporen beleid moet voeren met 
het Rusland van Poetin, want dan is er ook 
stabiliteit mogelijk. Zij handelde uit economi-
sche en politiek-strategische overwegingen. 
Er is een commercieel spoor via handels-
overeenkomsten (bijvoorbeeld: Nordstream 
2) en een diplomatiek spoor, dat je op de 
achtergrond moet doen om de communica-
tielijnen open te houden. Dit alles om crisis 
af te wenden. Dit Ruslandbeleid is duidelijk 
een doodlopende weg gebleken.
Wij moeten ons weer bewust worden dat 
er, om redenen, na de Tweede Wereldoorlog 
veel multilaterale organisaties opgebouwd 
zijn. Die waren tot voor kort volgens vele po-
litieke leiders niet meer nodig. Daar plukken 
we nu dan ook de zure vruchten van, want 
die multilaterale wereld is er eigenlijk niet 
meer omdat hij van binnen is uitgehold door 
hen die ooit de dragers van die multilaterale 
orde waren.
Verder valt mij op dat er in de Westerse 
media veel verhalen rondgaan dat Poetin 
zijn macht verliest, de regie kwijtraakt, geen 
vrienden meer heeft etc. Ik heb echt geen 
idee hoeveel waarde ik daaraan moet hech-
ten. Om het in perspectief te brengen: Assad 
is na 11 jaar ook nog steeds aan de macht. 
Wel is het bijzonder om te zien hoe Poetin, 
ten behoeve van zijn eigen imperialistische 
waanideeën, de complete, economische, po-
litieke en niet te vergeten morele instorting 
van zijn eigen land accepteert.

Voor Nederland is het nu essentieel om goed 
naar de rol van ons eigen land te kijken bin-
nen de huidige multinationale- en nationale 
organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
inzien dat ook wij ons veiligheids- en defen-
siebeleid zwaar hebben verwaarloosd. Dat 
wil de politiek waarschijnlijk herstellen, maar 
niet alleen bij Defensie.
Het is om die reden een fait accompli dat 
Defensie de komende jaren zal groeien, 
herstellen en vernieuwen. Het kabinet had 
al extra geïnvesteerd in Defensie, maar dat 
was zeker niet genoeg om Defensie weer re-
levant te laten worden in het internationale 
krachtenveld. Door de huidige ontwikkelin-
gen zal het kabinet bekijken of de al eerder 
uitgetrokken extra miljarden voor de krijgs-
macht naar voren kunnen worden gehaald. 

Daarbij komt dat de Tweede Kamer op dit 
moment de defensie-uitgaven snel naar 2% 
van het bbp wil ophogen. Op zich begrijpelijk 
en de GOV|MHB staat daar ook achter, maar 
realiseert zich terdege dat de belastingbeta-
ler er wel recht op heeft dat dit geld effectief 
en tijdig uitgegeven wordt en dat is op korte 
termijn echt niet zo eenvoudig.

Ondanks dat een ieder nu roept dat we 
Defensie versneld weer relevant moeten 
maken, nogmaals dat begrijp ik, blijft stap 1 
nadenken en rustig blijven. Men dient zich 
te realiseren dat het echt tijd kost om een 
organisatie, die jaren verwaarloosd is en 
een ander focus had, weer terug te brengen 
naar een relevante speler. We weten dat we 
op dit moment grotendeels een tandeloze 
tijger zijn in relatie tot het kunnen uitvoeren 
van onze eerste hoofdtaak. We moeten niet 
met stoom en kokend water Defensie willen 
veranderen. Eerst nadenken, onder leiding 
van de ambtelijke en militaire top van defen-
sie, waarbij de rollen duidelijk moeten zijn. 
We moeten vaststellen hoe de toekomstige 
organisatie van Defensie wel weer relevant 
kan zijn. Daarbij moeten we rekening houden 
met het primaat van de politiek, al is het wel 
te hopen dat die luisteren naar de actieve 
deskundige van Defensie.
We gaan als het ware een nieuwe slagorde 
bouwen, waarbij de samenhang der dingen 
niet wordt vergeten. De mogelijk gevolgen 
van het niet voor elkaar hebben van de 
samenhang der dingen in combined/joint en 
strategisch/operationeel/tactisch optreden 
zien wij bij het huidige Russische optreden.

Elk Defensieonderdeel (DO) zal zichzelf 
moeten doorlichten en aan moet geven 
hoe het DO weer relevant zal zijn. Als al 
deze aanpassingen zijn aangeleverd bij de 
Commandant der Strijdkrachten (CDS) zal 
hij afhankelijk van de financiële middelen 
en de logica van de wensen besluiten moet 
nemen en keuzes moeten maken. Politieke 
discussies over wel of niet gewapende dro-
nes moeten duidelijk worden. Een uitdaging 
hierbij kan zijn dat juist de organisatie van 
de eenheden in Den Haag niet echt mak-
kelijk is. Er is een staf met een burgerdeel 
en een militair deel en er zijn ook delen van 
de organisatie waar onze CDS niet echt over 
gaat. Neem de Bestuursstaf (BS), de Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en 
de Koninklijke Marechaussee (KMAR). 

Europa zoals we dat kennen is helaas door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voorgoed 
veranderd. Het is voor mij echter een feit dat de voorbereidingen door Poetin op deze oorlog 
duidelijk waren en er genoeg wake-up calls zijn geweest voor het Westen.

Een wake-up call, maar nu de vraag: hoe lang 
duurt het om weer relevant te worden?

door René Bliek



Het gaat niet alleen maar over geld, maar 
ook over onze eigen interne en externe 
complexe processen. De Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht (IGK) noemde in 
zijn jaarrapportage 2021 dat als Defensie 
het stijgende budget (niet inbegrepen de 
mogelijke verhoging) goed wil besteden 
er op de eerste plaats de complexiteit van 
de processen moeten worden aangepakt. 
De bureaucratie moet tot het minimum 
teruggebracht worden en men dient zorg te 
dragen voor centrale regie, juiste mandaten 
en de daarbij behorende bevoegdheden bij 
de leidinggevenden.
Als één van die complexe processen ziet de 
IGK het reorganisatieproces. De IGK pleit 
ervoor om tot snellere procedures voor reor-
ganisaties te komen zonder de zorgvuldig-
heid van het proces te verliezen.

Ik onderschrijf dit en zal mijn eigen ideeën 
van dit moment met u delen. De rol van 
de centrales is naar mijn mening met prio 
1 het bewaken van de rechtspositie en de 
loopbaanmogelijkheden. De manier waarop 
is voor mij de discussie.

Vanwege de complexheid van het reorga-
niseren heeft de landmacht in het verleden 
een aparte projectorganisatie ‘Herstructu-
rering KL’ opgericht (1990-1995), die onder 
leiding stond van een brigadegeneraal. Ook 
dit was voor een periode van 5 jaar. Toen 
gingen we over naar een beroepsleger. Dit 
is later omgezet naar de Projectorganisatie 
CLAS (PO-CLAS). Doel van dit alles was om 
de kwaliteit van de reorganisatieplannen en 
de daarbij behorende procedures en trajec-
ten te borgen. Noodzakelijke expertise werd 
bij elkaar gebracht en centrale regie werd 
geborgd. Daar elk DO de komende jaren zal 
worden geraakt door reorganisaties is het 
niet vreemd om te bekijken of het wenselijk 
is om per DO een aparte projectorganisatie 
in de richten met voldoende expertise en 
capaciteit voor het betreffende DO. Hierbij 
moet de overkoepelende regierol van de 
ambtelijke en militaire top niet vergeten 
worden.
Als er sprake is van alleen een uitbreiding 
met nieuwe of reeds bestaande functies is 
het mogelijk om het reorganisatieproces ‘aan 
te lopen’ door middel van een zgn. ‘5-pager’. 
Een 5 pager is een regulier URD-traject dat 
voor eenvoudige wijzigingen versneld kan 
worden aangelopen door alle 5 de rollen/
processen te respecteren.
•  Deel 1: wat willen we gaan doen (beleids-

voornemen).
•  Deel 2: hoe doen we het nu (huidige situ-

atie).
•  Deel 3: hoe willen we het gaan doen (toe-

komstige organisatie). 
•  Deel 4: algemene personele aspecten (rol 

van de centrales). 
•  Deel 5: advies van de medezeggenschap.

Als al deze processen/rollen gerespecteerd 
worden dan is het mogelijk om in goed over-

leg in korte tijd wijzigingen in een organisatie 
door te voeren. 
We kunnen met elkaar tenminste vijf dingen 
constateren:
•  het huidige URD heeft de afgelopen tijd zijn 

waarde bewezen. Maar toen ging het voor-
namelijk om het doorlopen van reorganisa-
ties waar sprake was van krimp;

•  discussies over het aanpassen van het 
URD proces hebben de afgelopen jaren 
weinig tot niets opgeleverd;

•  het onderling vertrouwen moet verbeterd 
worden. Dit vormt de basis voor het maken 
van specifieke afspraken hoe we het reor-
ganisatietraject zouden kunnen doorlopen 
en welke stappen daarbinnen dan kunnen 
worden “aangepast/overgeslagen”;

•  hoe zorgen we ervoor dat we de komende 
jaren met elkaar in overleg blijven (geen 
AV-problematiek en niet meer elkaar 
gijzelen);

•  taak, organisatie en middelen zijn niet 
meer in balans. We moeten ons wel reali-
seren dat dit niet alleen komt door de be-
perking van de budgetten, maar ook door 
het hebben van onvoldoende capaciteiten 
(bijvoorbeeld personeel).

De Samenwerkende Centrales van Over-
heidspersoneel in de sector Defensie 
(SCO-Defensie) zullen per centrale moeten 
vaststellen in hoeverre zij denken het reor-
ganisatieproces te kunnen versnellen. Hierbij 
moet men naar de verschillende rollen kijken, 
maar ook naar die van de centrales zelf. Dit is 
voor de GOV|MHB zeker bespreekbaar. 
Maar stel dat wij de reorganisaties meer 
overlaten aan de organisatie en de mede-
zeggenschap en wij met name kijken naar 
de rechtspositie en de loopbaanmogelijk-
heden dan zullen er aan de voorkant wel 
garanties moeten worden afgegeven aan 
het defensiepersoneel. Hun rechtspositie 
en loopbaanmogelijkheden moeten worden 
geborgd. Tevens zal er een werkgarantie 
moeten komen, voor, zeg maar, 5 jaar. Dit 
omdat de CDS aangegeven heeft dat deze 
herstructurering van de krijgsmacht onge-
veer 5 jaar zal duren.
Dan moeten er nu in ieder geval afspraken 
worden gemaakt, waar, wanneer en bij wie,  
defensiepersoneel in een reorganisatietra-
ject een hulpvraag kan stellen over haar of 
zijn individuele rechtspositie en/of –loop-
baan. 
De medezeggenschap en centrales worden 
vaak niet tijdig betrokken/geïnformeerd 
over trajecten waar sprake is van uitbe-
steding/ publiek/private samenwerking. 
Dat moet nu worden verbeterd. Hierbij zal 
ook bekeken moeten worden in hoeverre 
de o-verantwoordelijke/deskundige van de 
organisatie wel tijdig wordt betrokken. Dit 
dient met name zeker gesteld te worden in 
het investeringsproces.
Als de bovengenoemde spelregels c.q. 
randvoorwaarden zijn ingeregeld blijft het 
belangrijk dat de centrales aan de voorkant 
geïnformeerd worden over het wat-hoe-

waar-wanneer. Wat gaan we doen, bij welke 
eenheden en wanneer, dit zowel op niveau 
Voorzitter als niveau leden informeel overleg 
reorganisaties (IO REO).
De DO’n doorlopen dan het reorganisa-
tieproces via het URD proces op basis van 
vertrouwen en op basis van de vooraf 
afgesproken spelregels en/of randvoorwaar-
den. Dat impliceert dat we geen plannen 
meer behandelen in IO REO’s (op eventuele 
rode-vlag-situaties na). IO REO’s worden 
dan gebruikt voor informele informatiedeling 
rondom reorganisatieplannen.
Om niet alle tollen los te zeten is het 
waardevol om het stramien van het URD te 
hanteren v.w.b. deelstappen en producten:
•  beleidsvoornemen  

Vooral voor duidelijkheid reorganisatiebe-
reik en formele start betrekken medezeg-
genschap, eventueel direct samen met 
5-pager;

•  concept Voorlopig Reorganisatieplan 
(cVRP) en Definitief Reorganisatieplan 
(DRP) 
In overleg met medezeggenschap tot stand 
brengen;

•  begeleidingscommissies Personele Imple-
mentatie (BCO PI) 
Alleen BCO-Pi 1 en 2 intern DO laten uit-
voeren (geen BCO-3). Aandacht voor codes 
2- en 43.

‘Sing from the same song sheet’ is essen-
tieel. Dit is een uitdaging die zeker niet moet 
worden vergeten, en waarvoor we niet de 
kop in het zand moeten steken. Het is een 
feit dat de centrales intern de bestaande 
regelgeving en procedures op verschillende 
manieren interpreteren. Het dient zeker 
gesteld te worden dat zowel defensie als ook 
de centrales deze uitdaging samen oplos-
sen. Anders kunnen de projectorganisaties 
reorganisaties nooit goed functioneren. We 
kunnen niet werken met dagkoersen. Hierbij 
zal wel creativiteit (er zijn meer wegen naar 
Rome) en de wil tot consensus van een ieder 
nodig zijn.

Tot slot. Er ligt altijd veel op het bordje van 
de MC. Ik roep onze leden dan ook op om 
te overwegen zich in deze bijzondere tijd 
beschikbaar te stellen voor de medezeg-
genschap. Dit met het doel om zijn of haar 
organisatie weer relevant te maken.

5

1   24 januari  2022 Bernard Hammelburg 
‘Dat ze het eens worden is een illusie. Dat ze de status quo laten 
voortduren ligt meer voor de hand – een variant op de Koude 
Oorlog, dus, gebaseerd op wederzijde afschrikking. Niet ideaal, 
maar een stuk beter dan oorlog. Want die komt er niet.’

2  https://www.youtube.com/watch?v=EOlkW9WvNYA&list=-
FLTpFRN8sScKs0xGOxuJLw0A` &index=4 
Ik vraag uw aandacht voor deze link, met name wat er na 8 
minuten gezegd wordt.

3  - code 2: de functie afkomstig uit de oude organisatie komt 
(vrijwel) ongewijzigd terug in de nieuwe organisatie, maar in 
gewijzigde aantallen (méér of minder). 
- code 4: de functie uit de oude organisatie komt niet meer 
terug in de nieuwe organisatie; de functie vervalt daarmee.
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door Martin WeusthuisPensioenen

Op 30 maart 2020 werd de nieuwe Pensioenwet ten doop gehouden door de minister van Pensioenen en 
Armoedebeleid. Zij ging voor de gelegenheid op de foto en werd daarbij vergezeld door de voorzitter van de 
grootste werkgeversorganisatie VNO|NCW en door de voorzitter van de grootste werknemersorganisatie, de FNV. 

Waarom de Vakcentrale voor 
Professionals niet op de foto staat

Enkele Kamerleden waren kritisch op 
de aanwezigheid van deze kopstuk-
ken van sociale partners. De een 
vroeg zich af wie hier de wetgever 

is en de ander wie er overblijft om kritisch 
en onafhankelijk de wet te gaan toetsen. 
Dat is juist de reden dat de voorzitter van 
de Vakcentrale voor Professionals (VCP) 
waartoe de GOV|MHB behoort, niet op de 
foto staat. Onderstaand leest u meer over 
de redenen.

Risicoverschuiving en compensatie
De VCP en ook de GOV|MHB, hebben steeds 
hun reservaties gehad bij de vormgeving 
van het nieuwe pensioenstelsel. Een 
voornaam struikelblok is de overgang van 
de belofte van de opbouw van een pensioen 
in het huidige systeem, naar de belofte 
van een te betalen pensioenpremie in het 
nieuwe systeem. Ondanks langdurige en 
zware tegenstand van de VCP is het niet 
gelukt deze majeure verschuiving tegen te 
houden. De VCP kwam in haar standpunt 
alleen te staan en werd om die reden zelfs 
een tijdje op het strafbankje geplaatst, 
d.w.z. uitgesloten van de onderhandelingen. 
De ommezwaai moest en zou worden door-
gevoerd. Bovendien wordt het pensioen in 
het nieuwe stelsel variabel, d.w.z. afhan-
kelijk van de financiële markten waardoor 
het pensioen ook kan dalen. Het gevolg van 
de beloftewijziging is de verschuiving van 
het risico van voldoende pensioenopbouw 
van werkgever en pensioenfonds naar de 
werknemer/deelnemer. 

De werkgever kan rustig gaan slapen, want 
zijn aansprakelijkheid gaat niet meer verder 
dan het betalen van een bepaalde premie. 
De pensioenfondsbestuurder gaat ook 
rustiger slapen want hij is met zijn beleg-
gingen niet meer verantwoordelijk voor het 
behalen van een bepaalde pensioenbelofte 
en korten is een automatisch ingebouwd 
onderdeel geworden van het nieuwe stelsel. 
De deelnemer en de vakbonden daarente-
gen staan straks voor de taak om met een 
werkgever die het loon en de premie graag 
laag houdt en in afhankelijkheid van de 
financiële markten, voldoende kapitaal bij 
elkaar te vergaren voor een goed pensioen. 

Dat geldt voor alle inkomens van laag tot 
hoog. 

De laatste jaren hebben al veel organisaties 
in de marktsectoren, gedwongen door de 
lage rekenrente hun pensioenbelofterege-
ling omgebouwd naar een premiebelof-
teregeling. In zo’n situatie waar het risico 
verschuift naar de werknemer is het usance 
die verschuiving gepaard te laten gaan met 
de betaling van een compensatie door de 
werkgever, omdat hij van een toekomstige 
last af is en om de overgang wat soepe-
ler te laten verlopen door de werknemer 
tegemoet te komen. Die bruidsschat kan 
verschillende vormen aannemen; bijv. een 
bedrag ineens dat in het pensioenfonds 
wordt gestort om de dekkingsgraad op 
te tillen, maar ook bijv. een vaste hogere 
werkgeversbijdrage aan de premie voor de 
komende jaren. Compensatie kan ook in 
hedendaags loon. 

In de nieuwe Pensioenwet vind je weinig te-
rug over deze aardverschuiving in risicohou-
ding in de wereld van de pensioenfondsen, 
en al helemaal niets over een eventuele 
compensatie daarvoor. Aan die wetgeving 
hebben we dus niets in de onderhande-
lingen. Wij zullen het een dek lager aan de 
cao-tafels moeten uitvechten als wij straks 
gaan onderhandelen over de hoogte van 
de premie met de werkgevers overheid in 
de Pensioenkamer over de burger pensi-
oenregeling, en met de werkgever Defensie 
over de militaire pensioenregeling. Die gaan 
doen of hun neus bloedt en zij zullen niet 
beginnen over een bruidsschat.

Gelukkig zeggen het arbeidsrecht en de 
jurisprudentie in zo’n geval wel iets over 
schadevergoeding. De HR heeft als vaste 
jurisprudentie dat een versobering van 
arbeidsvoorwaarden (dus ook pensioenen), 
ook als die het gevolg is van aanpassing van 
(fiscale) wetgeving, geen rechtvaardiging 
vormt voor versobering van de pensioenre-
geling. En als het niet anders kan, dan komt 
er al gauw een compensatie in de een of 
andere vorm om de hoek kijken. Zo zijn ook 
de premiecompensatie- en de pensioen-
compensatieregeling voor de militair tot 

stand gekomen bij de overgang van eind-
loon naar middelloon. 

Bij die overgang was het nog mogelijk om 
de schadevergoeding vast te stellen door de 
premies en de pensioenen in de eindloon- 
en in de middelloonregeling met elkaar te 
vergelijken en het verschil als compensatie 
uit te betalen. In het nieuwe pensioenstelsel 
is dat moeilijker omdat het premieverschil 
wel te berekenen is, maar het pensioen-
verschil niet. In het nieuwe systeem staat 
het pensioen naar de toekomst toe nl. niet 
meer vast, maar is variabel en afhankelijk 
van de ingelegde premie en toekomstige 
marktrendementen. Hoe gaan we nu 
de (toekomstige) pensioenschade en de 
bruidsschat berekenen? Ik ga ervan uit dat 
de werkgever dat ook niet zal weten. 

Geen wettelijke verplichtstelling 
compensatieregeling
Een andere reden dat er geen VCP-verte-
genwoordiging op de foto staat, is het feit 
dat het niet is gelukt om een verplichtstel-
ling voor een in de wet wel genoemde maar 
niet verplichte compensatieregeling op te 
nemen. Die compensatieregeling zou een 
schadevergoeding moeten opleveren voor 
alle deelnemers van alle inkomens van 
laag tot hoog, die in het nieuwe systeem 
minder pensioen gaan opbouwen dan in het 
huidige systeem, door het afschaffen van 
de zogenoemde doorsneesystematiek. Ook 
hier geldt natuurlijk de HR-jurisprudentie 
dat versobering van arbeidsvoorwaarden, 
ook door aanpassing van de wet, in beginsel 
leidt tot compensatie door de werkgever 
van in dit geval de pensioenschade. In 
afwezigheid van een wettelijke basis zullen 
we ook hier op de cao-tafels voor burger en 
militair een compensatieregeling moeten 
vormgeven en uitonderhandelen. 

De compensatie wordt betaald bij het ‘in-
varen’ in het nieuwe systeem uit voldoende 
vermogen in het huidige systeem (vol-
doende hoge dekkingsgraad). De compen-
satie kan ook betaald worden uit een stukje 
doelpremie van maximaal 3%-punt bovenop 
de reguliere premie in de eerste 10 jaar van 
het nieuwe systeem. Dat maakt het bij gun-
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stige financieel-economische omstandighe-
den goed mogelijk om die compensatie op 
tafel te krijgen. Gaat het niet zo goed; is er 
sprake van een lage dekkingsgraad bij het 
invaren, en/of van een reeds hoge premie 
voor de reguliere pensioenopbouw in het 
nieuwe systeem, dan wordt het ondanks de 
HR-jurisprudentie, moeilijk of onmogelijk 
om het compensatiegeld op de cao-tafels 
te krijgen. De grootste klappen zullen dan 
vallen in de leeftijden tussen de 40 en 60 
jaar. Maximaal gaat het om 10% pensioen-
schade. 

Hogere salarissen bouwen weer 
minder pensioen op
Door de overgang van eindloon naar mid-
delloon hebben de hogere salarissen al 
behoorlijk pensioen ingeleverd. Dat gaat 
afhankelijk van de carrière al gauw om 
duizenden tot tienduizend euro’s per jaar. 
In het nieuwe premiesysteem gaat de afkal-
ving verder. Ook dit heeft te maken met 
de verschuiving van de belofte van het op-
bouwen van een pensioen naar de belofte 
van het betalen van een premie. Uit eigen 
berekeningen blijkt dat de hogere burger-
salarissen en de officierscarrières, een 
hoger premiepercentage nodig hebben om 
dezelfde pensioenambitie te bereiken als 
de lagere salarissen. In het nieuwe systeem 
wordt gewerkt met een gelijk premieper-
centage voor alle deelnemers. 

Stel, in de onderhandelingen met defensie 
komen we uit op een ambitie voor een te 
bereiken pensioen van zeg 80% middel-
loon in 42 deelnemingsjaren. Vervolgens 
berekent het ABP de premie die nodig is om 
die ambitie te halen. Dan zal blijken dat de 
lagere burgerschalen, zeg tot schaal 10 en 
de manschappen en onderofficieren, voor 
hetzelfde pensioenresultaat een pakweg 
2%-punt lager premiepercentage nodig 
hebben dan de hogere burgerschalen en 
officieren. Anders gezegd; als het voor alle 
deelnemers geldende premiepercentage 
uitkomt op een percentage dat voldoende is 
om 80% middelloon op te bouwen voor de 
lagere burgercarrières en onderofficierscar-
rières, dan zullen de te bereiken pensioenen 
voor de hogere burgerschalen en voor de 
officierscarrières lager uitvallen, ergens 
tussen de 70% en 75%. 

Gepensioneerden
Voor onze gepensioneerde leden zit er ook 
weinig in het vat. Tot 2026 of 2027, in de 
ABP transitieperiode, blijft een eventuele 
indexatie afhankelijk van de risicovrije 
marktrente, waarbij de rendementen die 
pensioenuitvoerders, ook het ABP, behalen 
in de buurt van de 7% nog steeds buiten 
beeld blijven. 

U weet dat de GOV|MHB al sinds 2010, 
bij het toenmalige reële pensioencon-
tract, roept dat verdiscontering tegen de 

risicovrije marktrente over de lange termijn 
waarmee pensioenfondsen rekenen, finan-
cieel-economische onzin is, en dat voor die 
lange termijn een macrostabiele disconto-
voet waarin rekening wordt gehouden met 
de werkelijke rendementen van het ABP 
een volstrekte gerechtvaardigde rekenme-
thode is. Maar de toezichthouder en ook de 
politiek hebben zich tot nu toe Oost-Indisch 
doof getoond. De maatstaf is en blijft de 
risicovrije rekenrente. Enige hoop biedt de 
stijging van de marktrentes de laatste tijd, 
maar een eventuele indexatie is dan ook 
wel erg hard nodig om qua koopkracht nog 
een beetje in de pas te blijven met de reden 
van die verhoging, de enorme piekinflatie. 

Vervolgens gaan we in 2026 of 2027 over 
naar het nieuwe systeem. Tot nu toe is de 
verwachting dat het invaren gaat gebeuren 
o.b.v. de zogenoemde ‘standaardmethode’, 
d.w.z. dat uw toekomstige individuele 
kapitaal wordt berekend o.b.v. een voor alle 
deelnemers zelfde rekenrente. Het is op dit 
moment onduidelijk hoe hoog die rekenren-
te en daarmee het individueel kapitaal, op 
het moment van invaren zal zijn. Het is ook 
onduidelijk hoe hoog de dekkingsgraad op 
dat moment zal zijn. Als de berekening van 
het individuele kapitaal plaatsvindt tegen 
een naar verwachting voorzichtige reken-
rente o.b.v. het huidige niet geïndexeerde 
pensioen, dan zal het pensioen in het nieu-
we stelsel ook vanaf het begin niet hoger 
uitvallen. Verhoging van dat pensioen wordt 
dan afhankelijk van de rendementstoede-
lingsregels in het nieuwe pensioencontract. 
Dat wil zeggen dat ieder jaar wordt bekeken 
hoeveel procent van het totaal behaalde 
(negatieve) fondsrendement terecht komt 
bij o.a. de gepensioneerden. Het kan ook 
anders uitpakken als de rekenrente stijgt en 
beleggingsrendementen de komende jaren 
zich goed blijven ontwikkelen, maar dat 
zullen we zien. 

Geen fotomoment
De GOV|MHB ziet de nieuwe pensioenwet-
geving niet als wenselijk. De ontwikkelingen 
op de internationale financiële markten, 
op de arbeidsmarkt en in de samenleving 
lijken er om te vragen en de overheid wil het 
doordrukken. Soms lijken maatschappelijke 
ontwikkelingen niet te stoppen. Niet dat we 
het toejuichen dat een eertijds sociaal db-
contract, gebouwd op een gemeenschappe-
lijk door sociale partners beleden solidaire 
lange termijnvisie, steeds verder evolueert 
naar een financieel dc-contract gestoeld 
op het korte termijn marktdenken van de 
toezichthouder. En we zijn ook zeker niet 
content met een systeem waarin risico’s 
verschuiven naar de deelnemer, terwijl de 
werkgever en pensioenuitvoerder beter in 
staat zullen zijn de premie te beïnvloeden. 
Kunt u zich de witte gezichten van Wouter 
Bos en Nout Wellink in de eerste dagen 
van de kredietcrisis in 2008 herinneren? 

Dit nooit weer, zullen zij gedacht hebben. 
Met dit wetsvoorstel heeft MinFin de buit 
binnen. Het gaat om de vorm; van pensi-
oenbelofte naar premiebelofte, weg van de 
verantwoordelijkheid en de aansprakelijk-
heid. 

Voor de duidelijkheid; als deze wet wordt 
aangenomen begint de strijd pas echt en 
nu aan de cao-tafels. De wetgever gaat 
bij arbeidsvoorwaarden slechts over de 
zaken die te maken hebben met de fiscale 
en civiele randvoorwaarden. De invulling 
van de arbeidsvoorwaarden is aan sociale 
partners en de pensioenuitvoerder. De strijd 
draait om een werkgever die de premie laag 
wil houden, een pensioenuitvoerder die de 
regeling simpel en uitvoerbaar wil houden 
en de bonden die een fatsoenlijk pensi-
oen nastreven. Aan de cao-tafels worden 
straks, zeker bij een onvoldoende dek-
kingsgraad, harde besluiten genomen over 
het risicogehalte in het beleggingsbeleid, 
over hoeveel geld er zal worden vrijgemaakt 
voor pensioenopbouw en hoeveel voor loon, 
over hoe de deelnemers worden ingedeeld 
in (leeftijds)cohorten en hoeveel rende-
ment die cohorten krijgen toebedeeld, hoe 
groot de solidariteitsreserve zal worden en 
welke cohorten daar volgens welke regels 
van gaan profiteren, volgens welke regels 
het invaren zal verlopen en wie daarbij 
afhankelijk van de dekkingsgraad worden 
geïndexeerd en wie gekort, en over de 
compensatieregels, wie daarbij afhankelijk 
van de dekkingsgraad hoeveel compensatie 
krijgt en wie dat betaalt. 

Niet dat we content zijn dat deze nieuwe 
pensioenwetgeving commerciële marktpar-
tijen in de kaart speelt, omdat de nieuwe 
premiecontracten beter aansluiten bij hun 
core business premieproducten (dc-con-
tracten) en dienstverlening. Een pensioen-
fonds krijgt in de nieuwe wetgeving meer 
de positie van een beleggingsinstelling en 
daar zijn er in de commerciële wereld heel 
wat van die vinden dat ze het beter doen; 
betere beleggingsresultaten tegen lagere 
kosten. We zullen zien. Het is ook opvallend 
dat de grote pensioenverzekeraars in dit 
land de komst van de nieuwe Pensioenwet 
een grote stap vooruit noemen. Je hoort ze 
zeggen dat ze een grote stap dichter bij de 
enorme kapitalen van de pensioenfondsen 
zijn gekomen. 

Kortom, als de wet door de Tweede en Eer-
ste Kamer zou komen, begint de strijd pas 
echt. Om aan de pensioen- en cao-tafels 
niet te worden geconfronteerd met andere 
onderhandelingspartners die ons herinne-
ren aan het fotomoment en om de handen 
vrij te houden richting werkgevers en poli-
tiek, daarom stonden wij daar niet. 
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Bij de overgang naar het midden-
loonpensioen in 2019 hebben 
werkgever en bonden afgesproken 
dat er ook een nieuw loonhuis 

moest komen. Het loonhuis dat militairen 
hebben is een overwegend vlakke curve 
in het begin van de loopbaan en een steile 
curve aan het eind. Dit leidt tot aanvaard-
bare pensioenuitkeringen in een eindloon-
systeem maar niet in een middenloon-
systeem. Het pensioenresultaat wordt 
dan aanmerkelijk lager. Partijen hebben 
indertijd afgesproken dat het loonhuis ge-
moderniseerd moet worden (salarissen en 
toelagen). De GOV|MHB toetst het nieuwe 
loonhuis mede op een vergelijking van het 
saldo van gedurende de loopbaan verdiende 
salaris alsmede het oude en het nieuwe 
pensioenresultaat. Niet alleen ten opzichte 
van de huidige situatie, maar ook ten op-
zichte van een vergelijkbare burgercarrière. 
Beide elementen beschouwt de GOV|MHB 
als maatgevend voor de kwaliteit van het 
nieuwe loonhuis.

De GOV|MHB wil een solide fundament voor 
het te ontwikkelen loonhuis. Dat lijkt ons 
geen rare wens. Ook een gewoon huis heeft 
een stevige fundering. Niemand heeft in de 
toekomst belang bij betonrot of verzak-
kingen door een onvoldoende doordachte 
of ontbrekende fundering. Dat geldt evenzo 
voor het loonhuis. Er moet helderheid zijn 
welk niveau het werk van de militair heeft 
en welke beloning daar dan aan gekoppeld 
zou moeten worden. Dat moet door middel 
van een vergelijk eerlijk en uitlegbaar zijn. Er 
wordt al decennialang met enige regelmaat 
gesteld dat de militaire arbeidsvoorwaarden 
‘goudgerand’ zijn. Welnu, wanneer je dan nu 
simpelweg de lonen verhoogd, maar geen 
goed verhaal onder dit nieuwe loonhuis 
hebt liggen, roep je in de toekomst opnieuw 
dit soort uitspraken over je af. Er moet 
sprake zijn van vergelijkbaarheid met de 
ambtelijke omgeving. Wij zijn daarom zelfs 
van mening dat het zonder een gedegen 
fundament moeilijk wordt om ons te ver-
binden aan een nieuw loonhuis. In dit artikel 
ga ik in op de twee door ons uitgevoerde 
onderzoeken die voor ons de basis vormen 
voor onze insteek voor het nieuwe loonhuis. 
In volgorde betreft dat het onderzoek naar 
het functiewaarderingssysteem Defensie 
2004 (FUWADEF 2004) en een onderzoek 
naar functies en salarisniveaus op grond 
van opleidingsniveaus. Uit deze onderzoe-

ken volgt de insteek die de GOV|MHB in de 
discussie rond het nieuwe loonhuis kiest.

FUWADEF 2004
Het systeem van functiewaardering bestaat 
uit een drietal belangrijke componenten die 
de normscore als de waardering bepalen 
(output). Dat zijn de functiebeschrijving 
(input), de beoordelaar (throughput) en de 
normering (throughput). Het onderzoek 
richtte zich op de analyse en beoorde-
ling van deze relevante componenten van 
het systeem. Daarnaast is een analyse 
uitgevoerd op uitkomsten van het systeem 
(normscores) door zeven parate militaire 
functies qua normeringsscore te vergelijken 
met burgerfuncties van de krijgsmacht. 
Aldus is getoetst of de uitkomsten verklaar-
baar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door 
een stafmedewerker van GOV|MHB en een 
voormalig functiebeoordelaar van Defen-
sie. Op die wijze is materiedeskundigheid 
ingebracht in het onderzoek. Ik behandel 
achtereenvolgens de twee belangrijkste 
componenten: de functiebeschrijvingen en 
het normeringskader. Tot slot geef ik in een 
conclusie weer welk standpunt GOV|MHB 
inneemt in de discussie over het nieuwe 
loonhuis.

De functieomschrijvingen. De func-
tiebeschrijvingen vormen de basis voor 
de functiewaardering. Want geldt niet het 
adagium ‘garbage in, garbage out’? Met de 
kwaliteit daarvan staat of valt de uitkomst. 
Bij de start van FUWADEF 2004 was het 
bataljon of overeenkomstige eenheid het 
laagste niveau van zelfstandigheid. Echter 
het optreden in grotere gebieden van 
verantwoordelijkheid leidde ertoe dat op 
steeds lagere niveaus zelfstandig moest 
kunnen worden opgetreden. In Afghanistan 
was bijvoorbeeld het peloton de ‘smallest 
unit of arms (SUA)’. En in Litouwen (Enhan-
ced Forward Presence) is heden ten dage 
de compagnie een zelfstandig uitgezonden 
eenheid. Bij de VPD’s (Vessel Protection 
Detachements) is zelfs de gevechtsgroep 
de zelfstandige eenheid. Aangezien een 
gevechtseenheid (SUA) met specialisten 
wordt verrijkt (enablers) voor gevechts-
steunfuncties (vuursteun, luchtsteun, genie 
etc.), zou dit ontegenzeggelijk gevolgen 
moeten hebben voor de functiebeschrij-
vingen. Maar in de praktijk blijkt dat de 
functieomschrijvingen op dit gewijzigde 
optreden niet zijn aangepast. Sterker nog 

de militair uitvoerende aspecten die de aard 
van het werk en de dynamiek waaronder 
deze wordt uitgevoerd bepalen, zijn zelfs 
onvoldoende uitgewerkt in de functie-
omschrijvingen. De militaire functies zijn 
overwegend vanuit het vredesbedrijf 
beschreven en gewaardeerd. De militaire 
uitvoerende/operationele componenten zijn 
daarom ook niet in de functiezwaarte en 
dus in de normscore opgenomen.  
 
Daarnaast is gebleken dat de functiebe-
schrijvingen van de onderzochte burger-
functies waarmee vervolgens militaire 
functies zijn vergeleken, meer dan 50% 
ruimer van opzet zijn dat de militaire 
functiebeschrijvingen. In de rubriek 
‘werkzaamheden’ waarmee 36% van 
de normscore wordt bepaald, blijken de 
teksten van burger functiebeschrijvingen 
ca 80% langer te zijn. Ook voor de rubriek 
‘speelruimte’ (eveneens voor 36% bepa-
lend voor de normscore) is dit 50% ruimer 
van opzet. Nu zal ik de laatste zijn om te 
beweren dat ‘lengte ertoe doet’. Maar het 
is evident dat voor de overwegend burger 
functiebeoordelaars die minder bekend zijn 
met het militaire vak, met ruimere uitleg of 
formuleringen meer context kan worden 
geboden. Zij hebben die context nu eenmaal 
nodig om een (hogere) beoordeling te kun-
nen verantwoorden. Met de kwaliteit van 
de functieomschrijvingen van militair uit-
voerende functies móet daarom een ver-
beterslag worden gemaakt. De gevolgen 
van het huidige meer zelfstandige optreden 
alsmede de uitvoerende/operationele 
componenten van het militaire vak moeten 
worden verwerkt opdat het de overwegend 
burger beoordelaar voldoende context biedt 
voor een adequate normering.

Dan het normeringskader. Sinds de in-
voering van FUWADEF (een militarisering 
van het Rijkssysteem FUWASYS) in 2004 
is inhoudelijk vrijwel niets meer aange-
past. Net zoals in de auto-industrie de APK-
normen zullen moeten worden aangepast 
aan de (milieu en elektrificatie) ontwikke-
ling van de auto’s, is ook het normenkader 
van FUWADEF 2004 aan een herijking 
toe. Want ook de militaire ontwikkelingen 
bijvoorbeeld rond de aard van de inzet van 
eenheden hebben niet stil gestaan. Dit 
veranderende operationele optreden is 
niet doorontwikkeld in het normmateriaal. 
FUWADEF 2004 gaat nog steeds uit van 

Europa zoals we dat kennen is helaas door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voorgoed veranderd. Het is voor 
mij echter een feit dat de voorbereidingen door Poetin op deze oorlog duidelijk waren en er genoeg wake-up calls zijn 
geweest voor het Westen.
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grootschalig, conventioneel optreden in 
operationele verbanden van minimaal een 
bataljonstaakgroep, terwijl de operationele 
inzet van de afgelopen jaren juist heeft 
aangetoond dat optreden in kleinere, maar 
meer diverse samenstellingen de norm is 
geworden. Met de oorlog in Oekraïne zien 
we nu wederom een herleving van de focus 
op het grootschalig conventioneel optreden, 
maar dan ook weer op alle niveaus in divers 
samengestelde internationale verbanden. 
Onze militairen moeten dus van laag tot 
hoog in kleinere en grootschaliger verban-
den kunnen optreden, in zowel nationale als 
internationale context en verbondenheid. 
Deze wijziging in ‘concept of operations’ 
moet ook consequenties hebben voor de 
normeringen in FUWADEF 2004. Het is 
niet langer vol te houden dat de compagnie 
als ‘eigen werkeenheid’ wordt beschouwd 
en dus de pelotonscommandant van een 
pantserinfanteriepeloton op een score 2 
blijft hangen voor het kenmerk ‘doel van de 
werkzaamheden’ terwijl bij het optreden in 
Afghanistan het peloton de SUA was; veelal 
meerdere dagen zelfstandig op patrouille, 
ver van het basiskamp en volledig aange-
wezen op haar eigen middelen en comman-
dovoeringproces. De commandant van een 
Materieel, Personeel Voorzieningspeloton 
dat in 2004 nog bestond, verdient volgens 
de handleiding FUWADEF 2004 namelijk 
(met alle respect) wel een score 3. Want 
deze pelotonscommandant ‘opereert’ 
volgens FUWADEF 2004 wel in een afgeba-
kende werkeenheid. 

Bij de invoering van FUWADEF 2004 heb-
ben kleine aanpassingen plaatsgevonden 
toegesneden op defensie. Deze aanpas-
singen hebben betrekking op woordgebruik 
als ‘krijgsmacht’, ‘defensie’, ‘operatien’, 
‘operationele actie’, ‘uitvoerend comman-
dant’, ‘krijgsmachtdeelniveau’, ‘operationele 
doctrine’ en ‘operationeel/tactisch’. Bij een 
nadere analyse blijkt dat dan voornamelijk 
te hebben plaatsgevonden bij de hogere 
scores. Het lijkt het er daarom op dat er 
vooral in de lagere scores geen duide-
lijk definieerbaar verschil is tussen de 
stabiele bureau omgeving enerzijds en het 
gevechtsveld anderzijds (aard en dyna-
miek van het werk). Dit is zeer opmerkelijk, 
temeer omdat de werkzaamheden en be-
sluitvorming (speelruimte) veel complexer 
zijn en het effect van de werkzaamheden of 
verkeerde beslissingen aanmerkelijk groter 
is: verlies van mensenlevens, verlies van 
kapitale goederen of de gevolgen die het 
heeft voor het vereiste product (een niet 
inzetbare militaire eenheid of een verloren 
gevecht). 

Tot slot blijkt dat het militair uitvoerende 
vak in FUWADEF aan een herwaardering 
toe is ten opzichte van de faciliterende 
processen in onze bedrijfsvoering. Ter il-
lustratie. Waarom is bij kenmerk 2 (doel van 

de werkzaamheden) beleidsontwikkeling 
net zo belangrijk als operationele ontwik-
keling? Waarom zijn we van mening dat 
volgens kenmerk ‘effect van de werkzaam-
heden’ score 4 een reorganisatieproject 
zwaarder weegt dan integrale verantwoor-
delijkheid als compagniescommandant 
want dat scoort een 3. En waarom zijn we 
van mening dat bij het kenmerk ‘aard van 
de werkzaamheden’ een luitenant (bv. com-
mandant van een Pantserinfanteriepeloton) 
niet analyseert en dus met een score 3 
genoegen moet nemen terwijl de mede-
werker informatievoorziening junior S10 
wél analyseert en dus een score 4 verdient? 
Ik meen toch werkelijk dat van officieren in 
de commandovoeringprocedures ‘analyse’ 
werd verwacht, maar niet volgens het 
FUWADEF. Het is niet vol te houden dat de 
medewerker informatievoorziening junior 
op S10 een complexer, uitdagender en dy-
namischer vak en werkomgeving heeft dan 
een commandant van een pantserinfan-
teriepeloton (huidig niveau S8). Daarnaast 
voorziet de handleiding ‘normeren’ in een 
scorepatroon voor de schalen 9 t/m 15 voor 
beleidsondersteunende en beleidsontwik-
kelende functies maar niet voor operatio-
nele functies. Kortom, in een krijgsmacht 
behoort het operationele vak van meer be-
lang te zijn. Dat is het op dit moment vooral 
niet. Bij loopbanen herkent u dit misschien 
ook wel. Vaak verlopen carrières in de facili-
taire omgeving sneller dan in de bosrand. In 
het algemeen voldoet FUWADEF 2004 in 
zijn huidige vorm prima voor het bestuur-
lijk apparaat en de vredesbedrijfsvoering, 
maar niet voor het hedendaagse operati-
onele militaire werk. Aanpassing van de 
functiebeschrijvingen en het normenkader 
is dan ook op zijn minst vereist.

De gevolgen van de zeven functievergelij-
kingen tussen militaire en burgerfuncties
Dit vergelijkingsonderzoek leidde bij zes 
tot hogere normscores variërend van 2 
t/m 6 punten. Deze aanpassingen deden 
zich vooral voor bij de aard en de dyna-
miek van het werk. Het beeld rijst dat het 
militaire vak een eenvoudiger vak is dan 
het uitvoeren van bedrijfsvoering werk 
in de bureauomgeving. Op grond van al 
deze uitkomsten is de GOV|MHB tot de 
conclusie gekomen dat de militaire rangen 
opnieuw aan de burger schalen moeten 
worden geknoopt. Het liefst zien we dat 
gebeuren na een uitgebreide aanpassing 
van de militaire functieomschrijvingen en 
het FUWADEF-normeringskader. Daaruit 
zullen dan nieuwe somscores ontstaan. Dat 
vormt een gedegen fundament voor een 
nieuw loonhuis. Echter voor reparatie van 
het loonhuis duurt dat te lang. Tot die tijd 
menen wij dat op basis van onze huidige 
onderzoeksresultaten de soldaat 1 verder 
komt dan de huidige schaal 2. De sergeant 
verder komt dan schaal 4/5 en de luite-
nant verder komt dan schaal 8. Wij vinden 

het niet uitlegbaar dat een civiel bachelor 
opgeleide burgermedewerker op een staf 
start op schaal 10 en met enige ervaring 
schaal 11 kan zijn, terwijl de eveneens 
(in- of extern) bachelor opgeleide luitenant 
qua beloning start op schaal 8. Het werk 
van een luitenant is minstens zo complex 
als dat van die burgermedewerker en 
verdient dus ook een vergelijkbare score 
(en basisbeloning). Sterker nog: wij durven 
de stelling aan dat een junior officier in vele 
gevallen in staat is het beleidswerk van de 
burgermedewerker te doen, daar waar deze 
op zijn of haar beurt niet altijd in staat is om 
het leidinggevende werk van de luitenant 
over te nemen. 
Gebaseerd op de startniveaus van een sol-
daat 1, sergeant en luitenant, zien wij dan 
ook een logisch verband tussen de 19 bur-
gerschalen bij het Rijk en Defensie (schalen 
van 1 t/m 19) en de (eveneens) 19 militaire 
rangen van soldaat 3 t/m generaal (4*). 
Wij staan open voor andere onderzoeksre-
sultaten, maar we moeten niet schrikken 
dat sommige rangen wel twee schalen in 
niveau kunnen stijgen (bv. de sergeant 1, de 
sergeant-majoor of de luitenant). Wij zien 
niet in wanneer dit onder in het loonhuis 
lukt via de introductie van het wettelijk 
minimumloon, de tijdelijke toelage loonhuis 
(TTL) en de pensioenpremiecompensatie, 
dit niet voor andere rangen zou kunnen. 
Naast deze fundering op grond van de ana-
lyse van FUWADEF is ook een beoordeling 
via opleidingsniveaus mogelijk.

Een benadering vanuit 
opleidingsniveaus
In dat door de GOV|MHB uitgevoerde on-
derzoek zijn ca. 200 functies verzameld uit 
het jaarlijkse salarisonderzoek van Elsevier 
Weekblad (EW), uit de Nationale Beroepen-
gids (NBG) en uit het Functiegebouw Rijk 
(FGR). Alle geven een goed inzicht in salaris-
niveaus. De salarisniveaus van de militaire 
rangen zijn wel met 4% verminderd, want 
4% van het salaris is een deelvergoeding 
voor de bijzondere positie van de militair en 
heeft dus niets te maken met een belo-
ning voor de functie die wordt vervuld (zie 
Kamerbrief TK, vergaderjaar 1985-1986, 19 
227, nr. 5 op bladzijde 7).

De Nationale Beroepengids en het FGR ge-
ven beide ook nog informatie over vereiste 
opleidingsniveaus. Voor de opleidingsni-
veaus is daarbij aangesloten bij de termino-
logie van het FGR. 

•  MBO-1 (entreeopleidingen) leiden op tot 
‘assistent’; het onder toezicht uitvoeren 
van eenvoudige, uitvoerende werkzaam-
heden.

•  MBO-2 (basisberoepsopleiding) leidt op 
tot een baan met uitvoerende werkzaam-
heden. 

•  MBO-3 (vakopleiding) volledig zelfstandig 
verschillende werkzaamheden uitvoeren 

Een solide fundament voor een loonhuis
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en 
•  MBO-4 (middenkader of specialistenop-

leiding) waarbij je zelfstandig specialisti-
sche, uitvoerende taken kunt verrichten. 

Ik geef op basis hiervan voor de soldaat der 
1e klasse (stand die een soldaat krijgt na het 
opdoen van ervaring 1 jaar na het afronden 
van de initiële functieopleiding), de sergeant 
(heeft de dagelijkse leiding over manschap-
pen, en vertaalt aldus de orders vanuit de 
staf) en de  luitenant (veelal een pelotons-
commandant die daarmee leiding geeft aan 
ca 25-50 militairen) een uitwerking.

Soldaat 1 
Algemeen opleidingsniveau
Defensie beschouwt de opgeleide soldaat 
equivalent aan MBO-2. MBO-2 ontstijgt 
het ‘assistenten niveau’ MBO-1. De as-
sistent werkt onder toezicht op eenvoudig, 
uitvoerend werk zoals bv. ‘de schoffelaar 
plantsoenendienst’. ‘De soldaat 1 kun je gelet 
met zijn opleiding en ervaring om een bood-
schap sturen’ en dit is ook exact hoe wij 
onze militairen willen zien. Als zelfstandige 
en in groepsverband optimaal opererende 
professionals. Professionals die zelf als 
het erop aankomt de afweging moeten 
kunnen maken tussen handelen of niet. 
En dus soms ook tussen leven en dood. 
In het beroepscompetentieprofiel van de 
basismilitair staat ‘de militair functioneert 
als uitvoerende en ondergeschikte. Hij 
voert in opdracht zijn taken zelfstandig of in 
teamverband uit en vraagt ondersteuning 
waar nodig.’ De soldaat 1 opereert al eerder 
zelfstandig dan pas in de fase van taakvol-
wassenheid (drie tot vijf jaar).

Loonvergelijking. Het loon van de soldaat 
1 is nu vergelijkbaar met functies als: S1/2 
bij het rijk, pompbediende, brugwach-
ter, orderpicker, schoonmaker, afwasser, 
keukenhulp, glazenophaler, havenwerker of 
tegelzetter.

Bij het Rijk:
FGR: in het FGR zijn de assistent medewer-
ker facilitair management (schoonmaak) 
en de assistent medewerker administratie 
al beide schaal 3 (S3) met als eis VMBO 
werk/denkniveau én enige ervaring. De 
S1 en 2 vereisen ‘geen ervaring’. Voor de 
medewerker beveiliging en de medewerker 
vervoer vereist S3 ook MBO niveau met 
enige ervaring. Vanuit het opleidingsper-
spectief (soldaat 1 ca 1 jaar na initiële- en 
functieopleiding) is de stelling dat hij ‘enige 
ervaring’ heeft meer dan verdedigbaar; en 
dus het niveau van een S3.

Volgens deze afleiding zou de soldaat 1 ver-
geleken moeten worden met:
NBG en EW: MBO-2 functies zijn: S3 rijk, 
medewerker voorraadbeheer, houtskelet-
bouwer, autospuiter, arrestantenbewaker 
en timmerman. MBO-functies (zonder 

niveauvermelding) zijn: (gevangen)bewaker 
en penitentiair inrichtingswerker. 

Sergeant
Algemeen opleidingsniveau
De sergeant geeft praktische leiding aan 
zijn of haar groep en vertaalt de orders 
die hij/zij krijgt t.b.v. de groep. Zij vormen 
als sergeant onderofficier de ruggengraat 
van de krijgsmacht, want zij zijn overal 
bij betrokken. ‘Sergeanten zijn het hart 
van de uitvoering en hard als het moet’. 
Het EVC-niveau is MBO-3. De Koninklijke 
Militaire School heeft opnieuw ter analyse 
bij de HDP de initiële opleiding voorgelegd 
op MBO-4 niveau. Voor het algemene deel 
van de primaire vorming geldt al een EVC 
(extern verworven competentie) MBO-4. De 
sergeant moet niet worden vergeleken met 
een brugwachter of civiel matroos, zoals dit 
nu het geval is. Nee de sergeant moet wor-
den gezien als de gekwalificeerd leidingge-
vende op MBO-4 niveau die hij/zij is.

Loongvergelijking. Het loon van de sergeant 
is nu vergelijkbaar met functies als: S4/5 
rijk, lader/losser, pontschipper, rijinstruc-
teur, wegenwacht, assistent inkoper, 
vrachtwagenchauffeur.

Bij het Rijk:
FGR: Het FGR stelt voor de inrichtingswer-
ker S6 MBO-4 als eis. Voor inrichtingsbe-
veiliger geldt eveneens voor S6 MBO-2 
met aanvullende modulen en ervaring. 
Vergelijkingsfuncties: (inrichtings)bevei-
liger, operationeel medewerker Wet op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten/
Wet Veiligheidsonderzoeken (WIV/WVO) 
en operationeel manager. S6 vraagt ‘enige 
ervaring in het vakgebied’. S7 vraagt MBO 4, 
‘enige relevante ervaring in het vakgebied’ 
of ‘coördinerende werkervaring en daarin 
aantoonbaar succesvol’. 

Volgens deze afleiding zou de sergeant 
vergeleken moeten worden met:
NBG en EW: S6/7 rijk, vergelijkingsfunc-
ties: documentair medewerker AIVD, BOA, 
onderhoudsplanner, transportplanner, 
expediteur, administratief medewerker se-
nior, hoofdagent, bevelvoerder brandweer, 
bedrijfsverpleegkundige en ploegbaas.

Luitenant
Algemeen opleidingsniveau
Voor de kortmodelopleiding van de Neder-
landse Defensieacademie (NLDA) geldt de 
EVC BSc/MSc. Voor het langmodel geldt dat 
zij de opleiding verlaten met een geaccre-
diteerd BSc diploma op zak. Daarbij wordt 
deze categorie op dezelfde startfuncties 
geplaatst. Volgens het NLQF-register 
(Nederlands Kwalificatieraamwerk) heeft 
de Middelbare Defensievorming van de 
NLDA, onderbouw officier Kon. Marechaus-
see, officier korps Zeedienst, Technische 
Dienst, Mariniers en Logistieke Dienst 

gekwalificeerd als NLQF-niveau 6 (equi-
valent met BSc). De luitenant moet niet 
worden vergeleken met een C-blusploeg, 
chef servicedesk, een secretaresse van de 
hoofddirecteur of een cateringmanager, 
allen overwegend MBO-4. De BSc-er S10 
op de staf kan wel beleidsstukken schrijven 
maar heeft niet de skills om een peloton te 
leiden. De luitenant kan beiden.

Loonvergelijking. Het loon van de luitenant 
is nu vergelijkbaar met functies als: S8/9 
rijk, inrichtingsbeveiliger, treinmachinist, 
chef-kok, keurmeester, medewerker kwa-
liteitsdienst, medewerker inkoop, coör-
dinator bouw- en woningzaken of leraar 
basisschool.

Bij het Rijk:
FGR: Het FGR koppelt aan S9, S10 en 
S11 BSc(+)/MSc. Vergelijkingsfuncties: 
operationeel manager, senior medewerker 
IV en de operationeel specialist WIV/WVO. 
Net afgestudeerde BSc-ers worden bij 
de rijksoverheid op ministeries minimaal 
geplaatst op S10, terwijl de luitenant start 
op vergelijkbaar S8.

Volgens deze afleiding zou de luitenant 
vergeleken moeten worden met:
NBG en EW: vergelijkingsfuncties: S10, 
maritiem officier, operationeel analist, 
luchtverkeersleider, controleleider, chef 
werkplaats, chef magazijn & expeditie en 
bedrijfseconomisch medewerker.

De conclusie is dat naast een benadering 
via FUWADEF ook een analyse langs deze 
opleidingslijnen een nieuwe koppeling on-
dersteunt van de 19 militaire rangen langs 
de evenzoveel burger schalen. Dit leidt dan 
tot een forse verbetering vooral onder in 
het loonhuis. V.w.b. officieren geldt in dat 
geval eveneens een verbetering tot de rang 
van kolonel. Die verbetering is ook nodig 
om te bereiken dat over een gemiddelde 
loopbaan in het middelloon een met het 
eindloon vergelijkbaar pensioen kan worden 
opgebouwd. Het zal u duidelijk zijn dat dit 
uiteindelijk is waar wij voor strijden: eerlijke, 
uitlegbare en vergelijkbare beloning voor 
iedereen. Beloning die recht doet aan het 
militaire vak. Als GOV|MHB realiseren wij 
ons dat dit óns verhaal is, ons fundament 
gebaseerd op onze redeneerlijn. Deze rede-
neerlijn hoeft natuurlijk niet door iedereen 
gevolgd te worden. U kunt zich echter wel 
voorstellen dat een eerlijke, vergelijkbare en 
uitlegbare beloning voor iedereen onze holy 
grail is en blijft. Voor onze manschappen, 
onderofficieren én officieren. 
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door Martin WeusthuisPensioenen

De actuele dekkingsraad van het ABP op 31 maart 2022 lag op 117,4% en de beleidsdekkingsgraad (het 
gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) op 106,8%. Indexatie gebeurt o.b.v. de 
beleidsdekkingsgraad, en is mogelijk vanaf 110%. Kortom, bij deze stand is nog geen indexatie mogelijk. 

Indexeren??

Actuele en beleidsdekkingsgraden

Maanden Dekkingsgraad

april 2021 102,9%
mei 2021 102,6%
juni 2021 104,5%
juli 2021 102,1%
augustus 2021 103,9%
september 2021 105,3%
oktober 2021 105,1%
november 2021 104,2%
december 2021 110,6%
januari 2022 108,2%
februari 2022 111,3%*
maart 2022 117,4%

Gemiddelde 12 maanden  106,5%

Hoop om twee redenen
De eerste is de stijgende rekenrente die 
ABP moet gebruiken om zijn betalingsver-
plichtingen te disconteren. Die is gebaseerd 
op marktrentes die stijgen naar aanleiding 

van de coronacrisis en de oorlog in Ukraïne. 
Terwijl de beleggingsresultaten in het laat-
ste kwartaal n.a.v. die gebeurtenissen juist 
daalden met 4%, deed de rente zijn werk in 
tijden van onzekerheid en steeg met 0,5% 
naar 1,1%. Per saldo steeg de dekkings-
graad en die zal waarschijnlijk ook nog wel 
even blijven stijgen omdat de wereldecono-
mie tijd nodig heeft om tot rust te komen. 
Iedere 0,1% wijziging van de rekenrente be-
tekent 1,3% wijziging van de dekkingsgraad, 
dus bij goede beleggingsresultaten én een 
stijgende rekenrente kan het hard gaan. Er 
is alleen niemand die kan voorspellen welke 
gang de wereldeconomie zal nemen.
De tweede is de aanpassing van de 
ondergrens van de beleidsdekkingsgraad 
waarboven geïndexeerd kan worden. Er ligt 
op het moment van schrijven een AMvB 
voor advies bij de Raad van State die het 
mogelijk maakt vanaf halverwege het jaar, 
vanaf 1 juli 2022, te indexeren vanaf be-
leidsdekkingsgraad 105%. Indexatie kan dan 
gebeuren o.b.v. de beleidsdekkingsgraad 

april of mei 2022 en de prijsinflatie van 2,7% 
van september 2021 (de voor ABP reguliere 
prijspeildatum). 

Wat levert dat nu op?
Wakkere dagbladen kraaien over eindelijk 
indexatie, maar laten we voor het ABP de 
dingen goed op een rij zetten. Laten we heel 
optimistisch aannemen dat de actuele dek-
kingsgraad eind mei om en nabij de 125% 
ligt, het niveau waarop volledig kan worden 
geïndexeerd. De 12-maands beleidsdek-
kingsgraad ligt dan op ongeveer 110%. Uit-
gaande van de huidige bekende informatie 
kan dan het ABP o.b.v. die nieuwe AMvB, 
25% (105-125) van het inflatiecijfer van 
september 2021 uitbetalen, d.w.z. 2,7% * 
0,25% = 0,675% gedeeltelijke indexatie. Daar 
worden wij niet blij van bij een piekinflatie 
van 10% in maart 2022. Er zijn wel pensi-
oenfondsen die ook met hun beleidsdek-
kingsgraad op niveau volledige indexatie 
liggen, maar daar hoort het ABP niet bij. 

Cartoon
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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
KVMO

Column

Wij zijn anno 2022 verzeild 
geraakt in woelige en weer-
barstige tijden. Eerst twee 
volle jaren geteisterd door 

COVID-19 en nu door de barre verwoes-
tende strijd tussen de barbaren van de 
Russische federatie en de inwoners van het 
op het Westen georiënteerde Oekraïne.  
Mark Twain zei ooit: De geschiedenis her-
haalt zichzelf niet, maar ze rijmt wel.
Wat hebben wij weggekeken van de sinis-
tere praktijken van de neo-tsaar en barbaar 
Vladimir Vladimirovitsj Putin.

LAF 
Mij overvalt met grote regelmaat een 
gevoel van machteloosheid. Ondanks alle 
ruimhartige materiële en financiële steun 
aan de mannen broeders van president 
Volodymyr Zelensky heb ik het gevoel dat 
wij Zelensky c.s. laten strijden voor onze 
vrijheid en z.g. Westerse waarden. Ten 
koste van alles willen wij een W.O. 3 voor-
komen en blijven ons veilig schuilhouden 
achter de rooilijn van de NAVO partners. En 
dit alles omdat er één psychopaat zetelt in 

het Kremlin die keer op keer schermt met 
het inzetten van tactische kernwapens en 
aangeeft chemische oorlogvoering niet te 
schuwen. 
Ik vind de Westerse houding onder de 
streep gewoonweg laf. Anderen mogen de 
kastanjes uit het vuur halen…
 
Moeten wij ons niet diep schamen?
Slachter Putin verdient het niet om de  lap-
pendeken van de Russische Federatie als 
autocraat te mogen besturen. Hoe eerder 
zijn regiem valt des te beter het is voor de 
mensheid, incluis de Russen.

Door Boris Jeltsin zelve werd Putin op  
31 december 1999 op de troon gehesen.  
Er volgden acht jaren van relatieve welvaart 
en stabiliteit voor de Russen.. Daarna was 
het over met de pret.
Dit “pretpakket” gold overigens niet voor 
de inwoners van de Tjetsjeense hoofdstad 
Grozny die geteisterd werden door bom-
bardementen (2000) die de stad volledig in 
puin legden. Burgerdoden, platgebombar-
deerde weeshuizen, scholen en zieken-
huizen, het maakt niet uit voor Putin. Doel 
heiligt voor hem de middelen.
Wat  volgde:  de oorlog in Zuid-Ossetië van 
1 aug. 2008 – 12 aug. 2008
 
In het kort:  de dood en verderf oorlog in 
Zuid-Ossetië was een oorlog tussen Geor-
gië, Rusland en de door Rusland gesteunde 
zelfverklaarde republieken Zuid-Ossetië en 
Abchazië. De oorlog vond plaats in augustus 
2008 na een periode van verslechterende 
betrekkingen tussen Rusland en Georgië, 
beide voormalige deelrepublieken van de 
Sovjet-Unie. (Bron: Wikipedia).

Wij gaan verder met de militaire steun van 
Putin aan het regiem van de bruut Assad in 
Syrië. De historische stad Aleppo volledig 
in puin (2012-2016). Tienduizenden doden, 
inzet van gifgassen (beruchte rode lijn van 
Obama, waaraan hij zich vervolgens niet 
hield. Joe Biden had hem nog zo gewaar-
schuwd…). 
 
De teloorgang van Aleppo en het Syrische 
verzet vond plaats onder leiding van de 
slager annex ijzervreter Alexander Dvorni-
kov. Deze niets ontziende barbaar is door de 
Russische president Poetin onlangs aange-
steld als nieuwe militaire bevelhebber voor 
de “bevrijdingsoperatie” in Oost-Oekraïne.  
Putin en Dvornikov voor al uw speciale 
militaire operaties…. 
Aan de slag , in de slag en van slag in de 
Donbass.  
 
Wij wegkijkende Westerlingen wisten dus 
al 22 jaar wat voor rottend vleesch wij in de 
kuip hadden. Kennelijk opteerde men liever 
voor goedkope grondstoffen zoals steen-
kool, aardolie, gas en diverse (zeldzame) 
metalen. Pound foolish penny wise.

Hoor je Putin spreken, dan hoor je Stalin. 
Op maandag 21 februari (3 dagen voor de 
oorlog) had hij het tegen de leden van zijn 
veiligheidsraad over tegenstanders die als 
vliegen moesten worden uitgespuwd. Het 
hoofd van de inlichtingendienst kafferde 
hij uit omdat de goede ziel een verkeerde 
mening leek te hebben. Hij kleineerde de 
man die van nervositeit begon te hakkelen 
met “praat duidelijk”. 

LAF
•  Lamentabel
•  Apatisch
•  Flierefluiter


