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Na bijna een jaar praten en ook heel veel niet praten is er op 14 oktober jl. in het 
Sector Overleg Defensie (SOD) duidelijk geworden dat we dit jaar niet tot een 
onderhandelaarsakkoord kunnen komen met de werkgever. Het geld dat het 
kabinet beschikbaar had gesteld voor de arbeidsvoorwaarden was niet genoeg om 
ervoor te zorgen dat alle op tafel liggende problemen konden worden opgelost en 
dan ook nog eens te zorgen voor koopkrachtverbetering. 

door Rob Pulles 

Met het beschikbare budget lukt het niet eens om structureel de 
inflatiecorrectie toe te passen en daarmee is structurele koop-
krachtverbetering helemaal onbereikbaar. Het niet bereiken van 
een akkoord bracht wel weer een dilemma met zich mee. Wat 

zijn de vervolgstappen? Er zijn diverse opties. Doorpraten om te bezien of er 
toch een oplossing te verzinnen is. Dat is niet logisch, want de te verdelen 
taart zal er niet groter op worden. En we zijn niet voornemens onze eisen 
verder aan te passen. Je kunt het overleg helemaal stilleggen en actie gaan 

voeren. Het stilleggen van het overleg zal wel druk op de organisatie opleveren, maar het is de 
vraag of die druk wel op de juiste plek gevoeld gaat worden en daarmee het gewenste resultaat 
bereikt gaat worden. Het zou zomaar kunnen dat als er meer geld beschikbaar komt, dat pas is als 
er een nieuw kabinet zit. Maar het stilleggen van al het overleg en actievoeren blijft natuurlijk altijd 
een optie. De variant waar nu voor is gekozen is een derde, namelijk de keuze of we het te weinige 
geld moeten accepteren voorleggen aan de werknemers van defensie, de leden van de verschillen-
de bonden. Kort door de bocht is de vraag: Wilt u te weinig geld erbij of wilt u geen geld erbij in de 
hoop dat er binnenkort meer geld bijkomt. Ik ga u geen stemadvies geven. Ik ga u wel vragen ervoor 
te zorgen dat u goed geïnformeerd een keuze kunt maken. In deze Prodef vindt u informatie over 
hetgeen er uit het SOD is gekomen. Daarnaast kunt u op de websites van de verschillende bonden 
en van defensie veel informatie vinden. Ook kunt u informatiebijeenkomsten bezoeken, die de 
bonden en defensie, onafhankelijk van elkaar, in het hele land organiseren. En natuurlijk kunt u ons 
telefonisch, per mail of persoonlijk om nadere toelichting vragen. En dan is het aan u om de keuze 
te maken. (Weg)kop(pen) of toch (te weinig klinkende) munt? Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. 
En natuurlijk is het van belang wat er na het raadplegen van de leden gaat gebeuren. Arbeidsvoor-
waarden zijn erg belangrijk, maar er spelen ook nog andere zaken, zoals het nieuwe loongebouw, 
het nieuwe HR-model etc. ect. Wat ons betreft gaan we daar de komende tijd over praten in het 
georganiseerd overleg tussen werkgever en werknemers. Deze zaken zijn in onze ogen zodanig 
belangrijk, dat we er niet nog lager op kunnen wachten. De enorme hoeveelheid vacatures bij de-
fensie zorgen ervoor dat de operationele gereedheid van de krijgsmacht onvoldoende is. En hoewel 
met het uitblijven van een goed arbeidsvoorwaardenakkoord de tekorten waarschijnlijk alleen maar 
groter zullen worden, is een AV-akkoord alleen niet voldoende om ervoor te zorgen dat de vulling, 
kwantitatief én kwalitatief, op orde komt. Daarvoor zullen die grote zaken geregeld moeten worden. 
Een eerlijke, uitlegbare en vergelijkbare functiewaardering, een beloningsmodel dat loon naar wer-
ken geeft en een HR-model dat zo veel mogelijk aan de behoeften van de werknemers, maar ook 
de organisatie voldoet. 
Ondanks dat toch first things first. Ik wens u veel wijsheid toe bij het maken van uw keuze en hoop 
dat het kiezen door het opgooien van een muntje niet nodig is. Zorg ervoor dat u geïnformeerd 
bent!

Kop of toch munt?
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door Niels van Woensel

Arbeidsvoorwaarden 
2021: Gaat het om geld  
of om waardering?

Column duovoorzitters

Na maanden van onderhandelen kwam op 22 oktober het bericht naar 
buiten dat de onderhandelaars van Defensie en de bonden niet tot een 
akkoord zijn gekomen en dat besloten is om de uitkomst die op dat moment 
op tafel lag aan de leden voor te leggen. Het is vervolgens altijd afwachten 
hoe de eerste reacties op de werkvloer en in de sociale media zijn. 
Sommige reacties waren weliswaar niet enthousiast, maar neigde wel naar 
instemming onder het motto ‘pakken wat je pakken kunt’. Maar een groot 
deel van de reacties waren ronduit negatief.

Misschien gaat het bij deze 
eerste reacties over de 
uitkomst wel niet om de 
financiële verbeteringen die 

er in het voorliggende pakket zitten, maar 
gaat het meer om de waardering die men 
daarbij ervaart. Waardering voor het werk 
dat militairen doen. En waardering voor de 
canto-mentaliteit van het defensieperso-
neel ondanks alle (financiële) problemen 
die de organisatie heeft. En dan blijkt dat in 
vergelijking met andere sectoren zoals de 
zorg, onderwijs en het Rijk de waardering in 
deze cao minder is. En dat het kabinet of de 
Nederlandse bevolking de leerachterstand 
van kinderen, de situaties in de ziekenhui-

zen en de werkdruk bij de belastingdienst 
bijvoorbeeld, belangrijker vindt en dus meer 
waardeert dan het werk van militairen en 
de veiligheid in binnen- en buitenland. Een 
duidelijke nee zou dan snel voor de hand 
liggen om het ongenoegen over dit gebrek 
aan waardering te laten weten. Maar is dit 
wel zo verstandig en wat wordt daarmee 
bereikt?

Het gevaar schuilt er in dat het gebrek aan 
waardering die bij dit arbeidsvoorwaarden-
pakket wordt ervarende de keuze teveel 
beïnvloed. Het is tenslotte een cao voor 
een beperkte periode (1 jaar) en een nee 
betekent ook dat het onduidelijk blijft of en 



wanneer een beter resultaat kan worden 
bereikt. En hoewel de ervaring leert dat 
na een afgewezen resultaat meestal meer 
(financiële) ruimte beschikbaar komt, leert 
de ervaring ook dat het resultaat langer op 
zich laat wachten en dat het soms maar 
beperkt beter wordt. Een nee betekent 
daarnaast ook dat het overleg langer stil ligt 
en dat we niet verder kunnen praten over 
andere belangrijke onderwerpen zoals het 
HR-model en het loongebouw. Overigens is 
dit laatste voor de GOV|MHB absoluut niet 
een vanzelfsprekendheid. Wij zijn absoluut 
bereid om ook bij een afgewezen uitkomst 
toch met de werkgever verder te praten 
over die andere belangrijke onderwerpen. 
Ik ben van mening dat het geen zin heeft 
om al het overleg te ‘gijzelen’ om druk uit te 
oefenen op het behalen van betere arbeids-
voorwaarden. Het feit dat we het defen-
siepersoneel geen goede en rechtvaardige 
cao kunnen bieden is al voldoende druk en 

daarnaast dient de druk voornamelijk in de 
richting van het kabinet gericht te worden. 
Het stilleggen van het andere overleg zal 
het kabinet niet raken, maar vooral het per-
soneel. En dat zal het grote aantal vacatures 
zeker geen goed doen.

Of het nu een nee of een ja wordt blijft 
afwachten. Belangrijk is wel dat we deze 
cao de tegenstellingen tussen defensie en 
de bonden niet nog groter laten worden. 
De rechtszaken en acties uit het verleden 
hebben het overleg en de relaties tussen 
de overlegvertegenwoordigers geen goed 
gedaan. Uiteindelijk is het overleg daar niet 
bij gebaad en ligt daar voor deze onderhan-
delingen ook niet de oorzaak van het pro-
bleem. Die ligt bij de ruimte die het kabinet 
aan Defensie geeft. Komt er meer ruimte 
dan komt er een betere cao. Maar ook na 
deze cao zullen we weer met de werkgever 
om de tafel moeten om over al die andere 

belangrijke zaken te praten. Meer tegenstel-
lingen en een verslechtering van de relatie 
komt het overleg dan. Iet ten goede.

Al met al is er veel om over na te denken. 
Belangrijk is dat de keuze bij de leden ligt, en 
dat die bepalen hoe we verder gaan. En elke 
keuze heeft consequenties, dus ook deze 
keuze. Wij zullen er alles aan doen om een 
goede uitleg te geven en de consequenties 
aan u duidelijk te maken. U bepaalt vervol-
gens wat de uitslag wordt maar ook hoe we 
daarna verder gaan. Gaan we akkoord, of 
stemmen we tegen? En als we tegen stem-
men hoe gaan we dan zorgen dat er een 
beter resultaat komt en wat doen we tot die 
tijd met het overige overleg? Op 2 december 
zullen we het weten.
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Aan de onderhandelingstafel… door Thijs van Leeuwen

Wel of geen akkoord, 
hoe gaan we nu verder?

Dit is wat ik in deze prodef met u 
wil behandelen. Want het vormt 
voor ons een wezenlijke uitdaging, 
dat mag u gerust weten. Waar ik 

het nu dan ook niet met u over ga hebben, 
is wat wij als officierenverenigingen vinden 
van hetgeen we eerder aan u hebben 
voorgelegd. Dit heb ik u duidelijk gemaakt in 
mijn brief aan u allen en in de analyses die 
wij online hebben geplaatst. Wilt u hier nog 
meer over weten, of wilt u uw (on)genoegen 
uiten, dan kunt u dat altijd aan mij kenbaar 
maken.

Een arbeidsvoorwaardenakkoord, en de 
verbeteringen die daarin worden afgespro-
ken, is belangrijk. Zeker in een tijd waarin 
personeel schaars is, en goéd personeel 
helemaal amper te vinden, zijn basale 
arbeidsvoorwaarden wel het minimum waar 
een werkgever aan moet voldoen. Hoewel 
er nog werkgevers zijn die ‘COVID’ als argu-
ment gebruiken om hun toenemende ‘win-
sten’ niet meer naar het personeel te laten 
vloeien, zien we dan ook vele sectoren waar 
fikse loonsverhogingen worden toegekend. 
Combineer personele schaarste nog met 
een tijd waarin alle prijzen de pan uit reizen, 
en je hebt een cocktail van zaken die maakt 
dat je niet wegkomt met het geven van een 
fooi aan je personeel. Doe je dat wel? Dan 
raak je je mensen kwijt. Dan raken blijvende 
werknemers minder gemotiveerd en lukt 
het je niet om voldoende nieuwe krachten 
aan te trekken. Een eerlijke verbetering van 
arbeidsvoorwaarden is dus een must, dat 
staat buiten kijf.

Tegelijkertijd heeft de inhoud van de gemid-
delde cao niet zoveel om het lijf en is met 
name het financiële effect ervan doorgaans 
beperkt. Een paar procent loonsverhoging is 
voor de meesten van ons immers tientjes-
werk, zeker netto gezien. Echt grote ver-
anderingen ga je met de financiële ruimte 
voor een normale cao niet bewerkstelligen, 
tenzij dit ten koste van andere zaken gaat 
natuurlijk.
De personele problemen waar Defensie, 

en vooral de Krijgsmacht mee te kampen 
heeft, zijn voor een gemiddeld arbeids-
voorwaardenakkoord veel te groot. En met 
de financiële ruimte die het kabinet aan 
de diverse overheidssectoren toebedeeld 
(referentieruimte) voor aanpassing van ar-
beidsvoorwaarden, nooit op te lossen. Het is 
dan ook niet vreemd dat er in de afgelopen 
20 jaar al afspraken worden gemaakt over 
de herziening van het loongebouw, het stel-
sel van toelagen het personeelssysteem, 
zonder dat daar echt wezenlijk invulling aan 
gegeven is. Het geld voor de noodzakelijke 
grootschalige veranderingen ontbreekt im-
mers. Tot op heden althans.

Naar mijn mening moeten er echt grote 
stappen worden gezet op de het belonings-
model en het personeelssysteem voor 
militairen, waarna we m.i. overigens ook 
die van onze burgers moeten herzien. Daar 
hebben we al jaren namelijk een groot pro-
bleem, bij onze militairen. Als ik de kern van 
dit probleem moet samenvatten dan luid dit 
als volgt: we waarderen én belonen onze 
jonge, operationele en lager gegradueerde 
militairen structureel onvoldoende. 
Het gevolg hiervan is een te groot 
verloop van personeel, met alle gevolgen 
voor opleiding en werving van dien, en 
een ernstige ondervulling van cruciale 
operationeel inzetbare militairen in 
de manschappen-, onderofficiers- en 
(subalterne) officiersrangen.

Willen we het personeelsprobleem oplossen 
dan hebben we m.i. twee zaken nodig: geld 
en focus. 

Op het vlak van geld hebben wij een De-
fensie Personeel Plan (DPP) geschreven 
en hebben we becijferd dat er 350 miljoen 
euro nodig is. Als het goed is, is dit voor u 
geen nieuws. Wij strijden bij de werkgever, 
de politiek en vooral de partijen aan de 
formatietafel dan ook voor het toekennen 
van deze 350 miljoen (uiteraard structureel 
en aanvullend aan de huidige begroting). 
Willen zij de personele problemen bij de 

Krijgsmacht oplossen, dan is dit nodig. Dat 
is onze boodschap.
Vergeleken met het geld is de tweede 
randvoorwaarde, focus, misschien nog wel 
lastiger. Verkrijgen van focus vergt namelijk 
eenheid van opvatting én inspanning van 
vele partijen. Waarbij de werkgever (een 
conglomeraat van vele partijen) en de 
bonden misschien wel de belangrijkste zijn. 
En daar wringt het. Onze achterbannen 
vinden namelijk vele dingen belangrijk. Niet 
alleen een arbeidsvoorwaardenakkoord dat 
recht doet aan hun positie, maar ook een 
betere toelage buitenland, betere regelin-
gen voor zware beroepen en aanpassingen 
aan regelingen voor overwerk, om er maar 
een paar te noemen. Tegelijkertijd vinden 
de ‘achterbannen’ van Defensie minstens 
zoveel verschillende dingen belangrijk. En 
die komen vaak niet met elkaar overeen. 
In tijden dat het overleg tussen bonden en 
werkgever ‘goed’ loopt is het verkrijgen van 
focus dus al lastig genoeg. Wil je in zulke 
omstandigheden problemen oplossen dan 
moet je keuzes maken. En keuzes maken 
doet pijn, anders zijn het geen echte keuzes. 
Maar in tijden waarin het overleg niet goed 
(of helemaal niet) loopt, nu dus, is het ver-
krijgen van focus zo goed als onmogelijk. 
Al ruim een jaar zijn wij nu aan het ‘vechten’ 
met Defensie over een nieuw arbeids-
voorwaardenakkoord. En al ruim een jaar 
spreken wij dus over praktisch niets anders. 
Dit betekent dan ook dat wij al ruim een jaar 
het bereiken van een akkoord, met dus een 
relatief beperkt effect op uw situatie, ver-
kiezen boven het oplossen van echt grote 
vraagstukken. 

Ik vraag me in goede gemoede af of we hier 
slim aan doen. Sterker nog, of we nu een ar-
beidsvoorwaardenakkoord bereiken of niet, 
mijn mening is dat we als de wiedeweerga 
aan de slag moeten met de HR-transitie. En 
dan vooral aan het bouwen van een nieuw 
loongebouw en het inrichten van een nieuw 
personeelssysteem, als onderdeel van deze 
HR-transitie. 
Uitgaande van de situatie dat er straks 

Op het moment dat de prodef met dit artikel op uw (digitale) deurmat valt, dan zijn we (als het goed is) al even met de 
bekende AV-roadshow bezig. Doel van deze tour is u zo goed als mogelijk voor te lichten, zodat u een weloverwogen 
besluit kunt nemen op de arbeidsvoorwaardelijke uitkomst. Uw besluit hierin is belangrijk, zeer belangrijk. Want dat 
bepaalt of wij naar uw mening terecht geen onderhandelaarsresultaat hebben bereikt, of dat u toch liever ziet dat wij 
van deze uitkomst een akkoord maken. Minstens zo belangrijk is echter om na te denken over het volgende: hoe gaan 
wij hierna verder? Hoe gaan wij zorgen dat u écht significante verbeteringen gaat zien?
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alsnog een arbeidsvoorwaardenakkoord 
komt, wat ik niet een heel grote kans geef, is 
dit al een uitdaging genoeg. Komt er echter 
geen arbeidsvoorwaardenakkoord, dan lijkt 
het aanpakken van het beloningsmodel en 
het personeelssysteem helemaal ver weg. 
Bonden hebben in die situatie namelijk 
historisch gezien de neiging om het overleg 
met Defensie totaal stop te zetten. Dit is 

immers een van de weinige pressiemiddelen 
die wij hebben. En in de eerste reacties op 
de uitkomst van de arbeidsvoorwaarden, 
heb ik diverse personeelsleden hier ook al 
toe zien oproepen. Maar doen wij hier in dit 
geval wel verstandig aan?

Blijft een arbeidsvoorwaardenakkoord uit, 
dan is dat het personeel wil. Ik respecteer 

dat en heb er meer dan begrip voor. Maar 
wanneer wij (de bonden) ervoor kiezen 
om het overleg aangaande het belonings-
model en het personeelssysteem stil te 
leggen, dan maken wij naar mijn stellige 
overtuiging een strategische fout. Dan 
stellen we verkeerde prioriteiten en maken 
we úw problemen én die van de Krijgs-
macht alleen maar groter. 

DATUM TIJD PLAATS  
    
Donderdag 28 oktober 09.30-11.30 Havelte  
  Johannes Postkazerne  
  Filmzaal  

Maandag 1 november 09.30-11.30  Maxima kazerne /  
  Schiphol auditorium  
    

Dinsdag 2 november 09.30-11.30   
      
     

Woensdag 3 november 09.30-11.30 Schaarsbergen  
    Oranjekazerne  
   Grote filmzaal  

Donderdag 4 november 09.30-11.30 Woensdrecht  
    Vliegbasis Woensdrecht  
   MFR2  

Maandag 8 november 09.30-11.30  Leeuwarden  
    Vliegbasis Leeuwarden  
   Multifunctionele ruimte 1  

Dinsdag 9 november 09.30-11.30  Gilze- Rijen  
    Vliegbasis Gilze -Rijen  
   Multifunctionele ruimte 3  

Woensdag 10 november 09.30-11.30  Breda  
    KMA  
     

Donderdag 11 november 09.30-11.30   
      
     

Maandag 15 november 09.30-11.30  Doorn  
    Van Braamhouckgeestkazerne  
   Congreszaal (filmzaal)  

Dinsdag 16 november 09.30-11.30   
      
     

Woensdag 17 november 09.30-11.30 Apeldoorn   
    Koning Willem de 3de Kazerne  
   Auditorium  

Donderdag 18 november 09.30-11.30   
      
     

TIJD PLAATS  

14.00-16.00 Assen  
  Kantine
  Filmzaal Jeffrey Broere  

14.00-16.00 Utrecht  
  Kromhoutkazerne K09 & K10  
  Vossegatzaal, 1e verdieping   

14.00-16.00 Stroe  
  Jeroen van de Brinkzaal   
  Gebouw 540 - zaal 21  

14.00-16.00   
    
    

14.30-16.30 Bestkazerne - Vredepeel  
  Gebouw 49 ruimte 25 Filmzaal  
    

14.30-16.30 Den Helder  
  Nieuwe Haven - Albatros  
  Albatroszaal  

14.30-16.30 Oirschot  
  Generaal Majoor 
 de R.v.S. kazerne  
    
14.00-16.00 Den Haag  
  Plein Kalvermarkt  
    

14.00-16.00   
    
    

14.00-16.00 Stroe  
  Generaal Majoor Kootkazerne  
  Geb 540 zaal 24/26 Jeroen v/d Brink zaal 
 
14.00-16.00 Den Helder  
  Kooy  
  Filmzaal - Auditorium  

14.00-16.00 Amersfoort  
  Bernardkazerne  
  Q/109/Vergaderruimte  

14.00-16.00



door Martin WeusthuisPensioenen

Een pensioenuitvoerder dient één keer per jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te sturen naar alle actieve 
deelnemers en één keer per vijf jaar een SUPO naar alle slapers en een EUPO naar alle ex-partners die recht 
hebben op een bijzonder ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen. Ook gepensioneerden dienen van de 
pensioenuitvoerder één keer per jaar een UPO te krijgen, het zogenoemde GUPO. Toch zijn er heel wat militairen en 
ook burgerambtenaren, die van het ABP niet of een niet volledig UPO krijgen. En voor sommige militairen is dat al 
jaren zo. 

ABP brengt datakwaliteit op orde

Aantal signalen neemt toe
Zo lang er sprake is van aaneensluitende deelnemingstijd als burger 
of als militair tot pensioendatum gaat het goed. De geautomati-
seerde processen bij ABP produceren dan op tijd een meestal juist 
UPO. Het gaat vaak niet goed als er sprake is van pensioenopbouw 
vanuit de twee verschillende pensioenopbouwregelingen die het 
ABP kent. De eerdere eindloonregeling en de huidige specifieke 
middelloonregeling voor de militair bouwen op een andere wijze 
pensioen op dan de middelloonregeling voor de burgerambtenaar. 

De pensioenresultaten van de twee opbouwlijnen moeten in het 
UPO worden samengevoegd en dat kan moeilijk zijn. Een goed 
voorbeeld hiervan is de militair b.d. die in zijn UKW-tijd of in zijn 
SBK-tijd vanuit een (tijdelijke) burgeraanstelling pensioen opbouwt 
bij het ABP. Veel van deze militairen b.d. krijgen al jaren geen UPO 
meer. Overigens kunt u in deze situatie en elke andere situatie toch 

altijd een pensioenoverzicht aanvragen. Dat wordt dan handmatig 
voor u opgemaakt. 

Nu komen er de laatste tijd signalen dat het ook in andere omstan-
digheden niet goed gaat. 
Bijvoorbeeld actieve militairen die ontslag namen/kregen en terug in 
actieve dienst komen, krijgen na hernieuwde indiensttreding een UPO 
met alleen vermelding van de burgerdiensttijd. Hier speelt waar-
schijnlijk hetzelfde probleem, nl. dat de militaire en burgeropbouw 
niet kunnen worden samengevoegd. Dan mag je hopen dat deze ex-
militairen één keer per vijf jaar een SUPO krijgen als militaire slaper. 
Maar op MijnABP is ook geen spoor van een opgebouwd militair 
pensioen te vinden en op Mijnpensioenoverzicht ook niet. Een goed 
actueel overzicht heb je dan niet. Een ander voorbeeld is gepensio-
neerden die een GUPO krijgen waarop het nabestaandenpensioen 
niet meer wordt vermeld. Er zullen nog andere voorbeelden zijn. 
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Samenvallende diensttijd
De ABP-pensioenregeling is door alle reglementsaanpassingen en 
alle overgangsregelingen door de tijd heen, een dusdanig ingewik-
keld systeem geworden dat slechts een handjevol specialisten door 
de bomen het bos nog ziet. En dan ontstaan er complicaties zoals 
in het geval van de samenvallende pensioenopbouwtijd vóór 1995 
van u en uw partner, die kan leiden tot (forse) pensioenverhogingen 
en nabetalingen. Omroep MAX en de GOV|MHB hebben daar al 
aandacht aan besteed, maar nog steeds komen er vragen. Advies: 
Kijk op de ABP-website onder ‘aanvulling samenvallende diensttijd’. 
ABP voert al ambtshalve herstelacties uit in de situatie waarin het 
in beide gevallen gaat om bij het ABP gekende deelnemingstijd. Het 
ABP is echter niet op de hoogte van gelijktijdige pensioenopbouw 
van u of uw partner bij een andere pensioenuitvoerder! Zo lang die 
samenvallende diensttijd niet is onderzocht en vastgesteld, ver-
meldt uw UPO of GUPO de verkeerde bedragen. 

Er zijn nog wel meer bijzonderheden in het huidige systeem die hun 
uitwerking hebben op pensioen en achterliggend kapitaal. Zo leidt 
hertrouwen na pensioendatum tot aanpassing van het OP-bedrag. 
Een veel voorkomende daling van het pensioen van de GOV|MHB-
achterban is zo’n 2.000 euro bruto per jaar. Het daarmee gemoeide 
kapitaal is toch zo’n 35.000 euro. 

ABP-project Data op orde
Alle pensioenuitvoerders in dit land zijn op weg naar 2026, de 
datum waarop een nieuw pensioenstelsel van start gaat met een 

persoonlijk pensioenvermogen voor iedere individuele deelnemer. 
Maar die wil dan wel graag dat zijn persoonlijk vermogen juist is 
berekend. Dan moet je op z’n minst weten hoeveel pensioen je 
in het huidige stelsel hebt opgebouwd. En hoe moet dat dan met 
deelnemers die al jaren geen UPO hebben gehad? 

Het ABP is gestart met het project ‘Data op orde’, om vooruitlopend 
op 2026 uw pensioengegevens in het huidige systeem op orde te 
hebben, om zodoende met de volledige en juiste data het nieuwe 
systeem in te gaan en u een juist persoonlijk pensioenvermogen te 
leveren. 

Verzoek aan leden die geen of een gemankeerd UPO 
krijgen
De GOV|MHB richt zich tot degenen die het laatste jaar of de laat-
ste jaren geen of een onvolledig UPO hebben gehad. Vindt u wel 
gegevens op MijnABP? Wilt u zich bij de GOV|MHB melden met de 
situatie waarin u zich bevindt en de reden waarom u geen UPO ont-
vangt of een gemankeerd UPO ontvangt, of waarom MijnABP niet 
de goede gegevens vermeldt? Ook als u geen idee heeft waarom 
u geen UPO ontvangt, vernemen wij graag de omstandigheden die 
daartoe zouden kunnen leiden. Op die manier kunnen wij het ABP 
en het project ‘Data op orde’ voeden met concrete (gegroepeerde) 
foutmeldingen. Het zal u duidelijk zijn dat de meldingen geanonimi-
seerd gebeuren, behalve als wij met u tot de slotsom komen dat dat 
in uw specifieke situatie juist met naam en toenaam moet gebeu-
ren. U kunt contact opnemen via weusthuis@prodef.nl. 

   

Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Opgeven vóór Kiesdatum

CLAS Opleiding Trainingscentrum Manoeuvre Amersfoort 15-11-2021 03-01-2022
DOSCO DCHR 25-11-2021 07-01-2022
CZSK Surface Assault and Training Group   UKC 4636 08-11-2021 10-01-2022
CZSK Marinebasis Den Helder    UKC 0401 08-11-2021 10-01-2022
CZSK Seabased Support Group    UKC 4671 08-11-2021 10-01-2022

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

Kijk voor de actuele verkiezingen op: www.ProDef.nl
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door Martin WeusthuisPensioenen

Wetgeving gaat het mogelijk maken om vanaf 1 januari 2023 maximaal 10% van uw gespaarde pensioenvermogen 
als een bedrag ineens op te nemen. Als u vóór uw AOW-datum met pensioen gaat en dat maximale 10% bedrag 
ineens opneemt, betaalt u behoorlijk meer belasting dan wanneer u dat bedrag opneemt na uw AOW-datum. 

Lumpsum: 10% opname pensioen ineens

Veel minder mensen kunnen bedrag 
ineens uitstellen 
Om die ongelijkheid in fiscale afrekening op 
te heffen, is het in het huidige wetsontwerp 
mogelijk om bij eerder met pensioen gaan, 
de opname van dat bedrag door te schuiven 
naar de maand februari van het jaar volgend 
op het jaar waarin de AOW-gerechtigde 
leeftijd wordt bereikt. Goed geregeld zou je 
denken, maar het wordt toch weer anders. 
Volgens MinSZW gooit gelijke behande-
lingswetgeving en uitvoeringsproblematiek 
roet in het eten. 

MinSZW komt nu met een aanpassing van 
het wetsvoorstel dat de uitstelmogelijkheid 
alleen geldt voor belastingplichtigen die op 
hun AOW-leeftijd met pensioen gaan. “Dat 
kan in de maand van het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd zijn (eerste dag 
van de maand of exact op de AOW-gerech-
tigde leeftijd), of op de eerste van de maand 
volgend op die maand.” Dat is wel een heel 

sterke inkrimping van het aantal personen 
dat voor uitstel in aanmerking komt. Dit 
raakt de militair en ook de burgerambte-
naar die eerder dan de AOW-datum met 
pensioen gaat. 
Mensen die vrijwillig of verplicht met pen-
sioen gaan op een datum liggend vóór hun 
AOW-datum, bijv. 65 jaar, kunnen dus geen 
gebruik maken van deze uitstelmogelijk-
heid. Zoals u weet bestaat er ook voor de 
militair die valt onder de oude diensteinde-
regeling, de mogelijkheid om zijn pensioen-
leeftijd uit te stellen tot AOW-datum. Deze 
militair zou dus in theorie gebruik kunnen 
maken van de verkrapte uitstelmogelijk-
heid. Echter, voor velen is dat financieel 
geen haalbare kaart. Per slot van rekening 
worden zij ontslagen op 65 jaar en zij zullen, 
als zij kiezen voor de lumpsum, onder de 
hogere belastingdruk vallen. 

De periodieke uitkeringen zullen van het 
begin af aan, d.w.z. voor en na opname 

van de 10% lumpsum, 90% bedragen van 
de uitkering die er zou zijn geweest als er 
geen lumpsum zou worden opgenomen. 
Komt de pensioengerechtigde te overlijden 
tussen pensioeningangsdatum en datum 
van uitbetaling van de lumpsum, dan wordt 
het stukje lumpsum dat met die periode sa-
menhangt toch uitgekeerd en komt terecht 
in de boedel van de overledene en dus bij de 
erfgenamen. Het gaat om een klein bedrag, 
maar uitbetaling aan de partner kan niet 
omdat het ouderdomspensioen is, en niet 
iedereen heeft een partner.

De staatssecretaris erkent dat veel mensen 
worden getroffen door de drastische 
beperking van de doelgroep, maar hij 
stelt dat er met deze wetswijziging veel 
uitvoeringscomplexiteit wordt opgeruimd 
waarmee volgens hem zijn standpunt wordt 
gerechtvaardigd. Hij heeft de goedkeuring 
van de gezamenlijke pensioenuitvoerders 
al binnen en hij legt de aanpassing op 
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het wetsontwerp binnenkort voor aan de 
Tweede Kamer. 

Lumpsum opnemers willen zelf met 
dat bedrag beleggen
Onderzoek wijst uit dat ruim een derde van 
alle deelnemers overweegt een bedrag 
ineens op te nemen. Bij jongeren ligt dat 
percentage wat hoger en bij ouderen zo 
rond de 25%. De helft van die deelnemers 
doet dat om er zelf mee te beleggen. De 
andere helft draait pondspondsgewijs om 
hypotheekaflossing en het doen van grote 
uitgaven. Het vermoeden is dat degenen die 
zelf willen beleggen denken betere beleg-
gingsresultaten te halen dan hun fonds 
doet. Het wantrouwen in de traditionele 
pensioenuitvoerders die al vele jaren niet in 
staat blijken tot indexatie speelt volgens de 
onderzoekers wel mee. En ook de tijdgeest 
waarin veel particulieren beginnen te beleg-
gen in sterk presterende financiële markten. 
Deze mensen denken misschien door zelf 
te beleggen zelf hun indexatie te kunnen 
realiseren. 

Juridische zaken

Twee personen procederen tegen 
een boete op grond van de Wet ar-
beid vreemdelingen. De procedures 
betreffen hetzelfde feitencomplex. 

De één geeft het na een negatief besluit op 
bezwaar op en dat besluit wordt in rechte 
onaantastbaar. De ander procedeert verder 
en krijgt uiteindelijk in hoger beroep gelijk.  
 
Dit vormt voor de eerste aanleiding om het 
bevoegde gezag te vragen terug te komen 
op het negatieve besluit op bezwaar. Het 
bevoegde gezag weigert dit en de burger 
procedeert nu wél verder. In hoger beroep 
is het oordeel dat de weigering van het 
bevoegde gezag evident onredelijk was, 
omdat het betreffende besluit, blijkens 
de eerdere uitspraak in hoger beroep, 
‘onmiskenbaar onjuist’ was. Hier gaan 

mijn wenkbrauwen omhoog. Vroeger zou 
een rechter voor de herziening van een in 
rechte onaantastbaar geworden besluit 
een nieuw feit (een zgn. novum) eisen. Nu 
is het kennelijk voldoende dat vanuit een 
andere procedure over dezelfde feiten kan 
worden geconcludeerd dat het betreffende 
besluit ‘onmiskenbaar onjuist’ is. Nogal een 
verruiming.

Ook in onze praktijk komt het voor dat 
meerdere personen willen procederen naar 
aanleiding van één feitelijke constellatie 
(bijvoorbeeld bij een geschil over aanspra-
ken bij een bepaalde inzet). Mijn stelling is 
dan altijd; wie niet ook zelf procedeert loopt 
het risico niet mee te profiteren van een 
eventuele gunstige uitspraak van de rechter 
in een andere (identieke) zaak, omdat het 

betreffende besluit in rechte onaantastbaar 
wordt. Moet ik nu op grond van deze nieu-
we jurisprudentie deze stelling opgeven? Ik 
durf dat eigenlijk niet goed aan. Het zal niet 
voor het eerst zijn dat een rechter in een bui 
van ruimhartigheid iets doet dat later weer 
grotendeels wordt teruggenomen, als de 
consequenties van die ruimhartigheid goed 
zijn doorgedrongen. 

Het lijkt erop dat de toeslagenaffaire er toe leidt dat rechters wat ruimhartiger jegens de burgers 
worden. Vorige keer deed ik verslag van de versoepeling van de termijnen voor bezwaar en beroep.  
Nu wil ik verslag doen van weer een andere verruiming die relevant kan zijn voor onze leden.

Onmiskenbaar onjuist
door Bert Blonk
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In mijn actieve diensttijd sprak ik 
veelvuldig met buitenlandse partners om 
alles rond te krijgen voor o.a. oefeningen 
en missies. We gingen de hele wereld 

over en we brachten, samen met ons team 
of als lid van een team, veel tijd door aan 
de onderhandelingstafel. Daar wij veelal 
afhankelijk waren van onze partners 
was het essentieel te weten namens 
wie je daar aanwezig bent en wat je als 
deelnemer te bieden hebt. Helaas was dit 
voor strategisch- en tactisch luchtvervoer 
niet veel. Zonder steun van onze partners 
konden wij eigenlijk niet deelnemen aan een 
missie. Gelukkig waren de partners veelal 
bereid om ons te ontzorgen, maar het was 
wel veel eenrichtingsverkeer.
Ook nu moet Defensie samen met anderen 
problemen en uitdagingen oplossen. Die 
problemen en uitdagingen bestaan na-
tuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook 
daarbuiten.

Nu werk ik bij een vakbond en wij als 
GOV|MHB proberen een win-win situatie 
te creëren voor onze achterban (niet alleen 
onze leden) en de organisatie. Dat bete-
kent dus niet dat zodra Defensie met een 
voorstel komt om een eenheid te reorgani-
seren of een regeling aan te passen dat wij 
(defensie en de centrales) elkaar het licht in 
de ogen niet meer lijken te gunnen. Ik sta 
zelf voor een gebalanceerde manier van 
werken. Voor mij is een goed resultaat, als 
medewerker van een vakbond, een geba-
lanceerd resultaat, waar alle partijen zich 
comfortabel bij voelen. Er zijn voor mij wel 
twee belangrijke aandachtspunten:
•  Wij als vakbond moeten meer proactief 

zijn, maar door Defensie in die gelegen-
heid worden gesteld;

•  Wij moeten ons de positie van de Defensie 
organisatie realiseren. De wereld is name-
lijk echt niet altijd maakbaar. De politiek 
is helaas, maar noodzakelijkerwijs, een 
meester in het verdelen van de schaarste 
en maakt keuzes waar zeker niet eenieder 
achter zal staan.

Wat voor de GOV|MHB nu wel echt uitda-
gend wordt is dat je gerust de vraag kan 
stellen of de gegeven opdracht van de poli-
tiek aan Defensie nog wel uitvoerbaar is. De 
vraag stellen is hem beantwoorden, maar 
onze oud minister heeft haar antwoord al 
gegeven.

Reorganisaties 
Dan is het goed om te zien dat bijvoorbeeld 
het Commando Luchtstrijdkrachten 
probeert relevant te blijven door steeds 
maar mee te gaan met de nieuwe 
ontwikkelingen. Conform de visie 
betreffende de 5de Generatie Luchtmacht 
bestaat CLSK op termijn uit staf CLSK 
en vier commands t.w. het Air Combat 
Command (ACC), het Defense Helicopter 
Command (DHC), het Air Mobility Command 
(AMC) en het Air Support Command (ASC, 
voorheen Main Support Base).
In het laatste Informeel Overleg Reorganisa-
ties Commando Luchtstrijdkrachten (IOREO 
CLSK) bespraken wij o.a. het reorganisatie-
plan van het ACC. Met de oprichting van het 

ACC verworden drie luchtmachtonderdelen 
tot één commando. Dit resulteert in het vor-
men van één staf en het verdwijnen van de 
drie onderdeels commandanten. Vanuit de, 
in een A-structuur georganiseerde staf, vindt 
centrale aansturing plaats. Dit heeft tot doel 
de gevechtskracht van de drie onderdelen 
beter te bundelen en te benutten en daarbij 
optimale synergie te realiseren. Tegelijkertijd 
verdwijnt er een bestuurslaag. Dit resulteert 
in een plattere organisatiestructuur waarin 
de squadrons en squadron-equivalenten 
direct onder aansturing van de C-ACC val-
len. Het ACC kent dertien squadrons en vijf 
squadron-equivalente eenheden. 
Deze reorganisatie is een eerste stap in een 
stelsel van meerdere toekomstige reorga-
nisaties om tot de eindsituatie van het ACC 
te komen.

Stap 1  het huidige reorganisatieplan 
Het samenvoegen van Vliegbasis 
Leeuwarden, Vliegbasis Volkel en 
AOCS NM met alle bijbehorende 
squadrons en buitenlocaties, 
inclusief de doorgroei van het 
3YY squadron van 8 naar 15 F-35 
toestellen.  
DBGE: 30 juni 2022

Stap 2  Het oprichten van een Follow-on 
Operational Test & Evaluation 
(FOT&E) detachement in de Ver-
enigde Staten.  

Als je jong bent ga je er vaak vol in en vooral voor eigen gelijk van jou of je 
organisatie. Maar het mooie is dat als je ouder en wijzer wordt merkt: je 
bereikt veel meer door vragen te stellen, goed te luisteren en erachter te 
komen wat de ander binnen of buiten jouw organisatie echt bezighoudt en 
waarom hij of zij een standpunt inneemt.

 Als er iemand op dit moment de juiste man/
vrouw op de juiste plaats is, dan is dat wel Cdre 
Johan van Deventer. Nu commandant ACC i.o., 
maar daarvoor verantwoordelijk, namens C-LSK, 
voor het aansturen, plannen en verder vormgeven 
van de visie op de 5e generatie luchtmacht. Hij 
weet waar hij met zijn team heen wil en heeft een 
luisterend oor voor nieuwe inzichten en ontwik-
kelingen.

Onderhandelen 
is lastig



DBGE: Afhankelijk van besluitvor-
ming Luchtmachtraad.

Stap 3  De afbouw van het Nederlands 
Detachement Tucson Arizona 
(NDTA).  
DBGE: 1 maart 2023.

Stap 4  Het oprichten van een derde F-35 
squadron.  
DBGE 1 januari 2024.

Stap 5  De afbouw van de F-16 organisa-
tie op Vliegbasis Volkel.  
DBGE”: 1 maart 2025.

Wat tijdens het IOREO m.b.t. dit reorgani-
satieplan duidelijk naar voren kwam, was 
dat in de oude situatie gevechtskracht was 
versnipperd. In dit geval over de 2 vliegba-
ses en het Air Operations Control Station te 
Nieuw Milligen (AOCS NM). Het idee van het 
ACC is dat er synergie ontstaat die ervoor 
zorgt dat de krachten beter gebundeld en 
benut worden. En dan niet alleen voor het 
ACC, maar ook voor de 3 andere commands.
Het is voor het CLSK belangrijk goed te be-
grijpen hoe transities in elkaar zitten en de 
uitdaging om het zittende personeel daar 
in mee te krijgen. Geef duidelijk aan wat 
belangrijk is en waar je na toe gaat werken. 
De stip op de horizon. Blijf wel gretig en 

nieuwsgierig. Hou tot slot ruimte over voor 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Maar 
vergeet niet, op het eind telt alleen maar 
het resultaat!

Politiek
Het resultaat telt. Ook voor de politiek, 
maar daarop ben ik niet echt hoopvol. Ik 
denk hierbij o.a. aan het ongeveer acht 
maanden geleden gepresenteerde kritische 
rapport van de commissie-Bosman dat 
onderzocht hoe burgers klem komen te zit-
ten tussen de raderen van overheidsorgani-
saties zoals de Belastingdienst en het UWV. 
Tot nu toe is dat nog altijd niet besproken. 
Kortom: geen voortgang en nog geen resul-
taat! En dat geldt ook voor het afhandelen 
van de aardbevingsschade in Groningen en 
het afhandelen van de toeslagenaffaire. 
Hier is wel enige voortgang, vraag is wel of 
dat de goede voortgang is.

Evacuatie Kabul
Wat wij ook vinden van de evacuatie uit Ka-
bul, tactisch en operationeel hebben onze 
militairen in samenwerking met de mensen 
van buitenlandse zaken een goede prestatie 
geleverd. Ik neem ook aan dat in ieder geval 
Defensie de evacuatie in een after action 

review (AAR) gaat evalueren. Wat deden we 
goed? Wat deden we fout? Waar werden 
we verrast? De grote vraag is nu of dat AAR 
ook op strategisch en politiek-bestuurlijk 
niveau zal plaatsvinden. Gelet op de drie 
eerder genoemde dossiers is dit voor mij 
een groot vraagteken! Maar ja, eenhoofdige 
leiding is ook niet de politieke oplossing.
Doen we het wel goed?

Wel vreemd dat er allerlei artikelen, rap-
porten en boeken geschreven zijn over ‘het 
resultaat telt’. Het resultaat telt ook voor 
onze Defensie medewerker, ook in relatie 
tot een nieuwe collectieve arbeidsover-
eenkomst (cao). Echter, zoals hierboven 
beschreven, er zijn veel meer resultaten 
niet zijnde een cao. Vaak zien we, met name 
bij de overheid, dat degene die verantwoor-
delijk is om een resultaat te behalen en dat 
resultaat niet behaalt, zich niet echt hoeft 
te verantwoorden en dat er vaak ook geen 
nadelige persoonlijke consequenties volgen. 
Dit is aan onze burgers van Nederland niet 
meer uit te leggen, dus ook niet aan onze 
defensiemedewerkers. Mogelijk hebben we 
dan ook om die reden geen AV-onderhan-
delingsresultaat bereikt. Ik denk van niet, 
maar u mag het zeggen.

F-16’s verlaten thuisbasis Leeuwarden. De vier staarten tonen de emblemen van de Transitie Conversie Afdeling (TCA, blauw haaitje) dat van 1979-
1986 met de F-16 vloog, 322 Squadron (1980-2021) en 323 (1981-2014). De staart voor het afscheid van Leeuwarden is getooid met de Friese 
draak.

11



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

Het wordt kouder, de kraanvogels 
klapwieken majestueus richting 
het warme zuiden. 
Volgende week maar eens retour 

naar de lage landen, in concreto het kerk-
dorp Wateringen, gelegen in het oersaaie 
Westland. Tijd om te overwinteren voor 
deze pensionado (al weer “en retraite” sinds 
2013…). De tijd glijdt als los zand tussen de 
vingers door.

Kabinetsformatie
Een nieuw kabinet laat nog “even” op zich 
wachten. Ik wens de informateurs Johan 
Remkes en Wouter Koolmees veel wijsheid 
en sterkte toe. Veel enthousiasme om tot 
een hernieuwd kabinet van VVD, D66, CDA 
en CU proef ik vooralsnog niet.
Het record van de langste formatieperiode 
ooit is inmiddels gebroken. Ik ben niet de 
mening toegedaan dat onze MP Teflon Mark 
er mee zit. Een dirigent van het kaliber Ber-
nard Haitink is Mark Rutte in ieder geval niet. 
Terzijde: Haitink, een fenomeen en uniek 
mens is van ons heengegaan.

Marks’ Orchestra zwalkt van crisis naar 
crisis. Na 10 jaar is het eigenlijk wel mooi 
geweest. Op termijn corrumpeert macht….
Wanneer is de VVD er rijp voor om de 
chemisch inerte MP Rutte in te ruilen voor 
een politiek talent als Sophie Hermans. 
Voor mij is zij  de revelatie van de afgelopen 
maanden.

Wereldtoneel
Het wereldtoneel is pure hectiek, denk aan 
de G20 toppers/tobbers die dezer dagen in 
Rome de economische vergezichten smoel 
dienen te geven, de klimaatconferentie te 
Glasgow, de 2.000 Afghanen die -versto-
ken van een paspoort-  de “droom´ van het 
AZC te Ter Apel kunnen vergeten, onder 
dankzegging voor bewezen dienste en bo-
venal…..: “stay safe”. Schaamteloos! Vergeet 
verder niet de geëxplodeerde energieprij-
zen, een inflatieverwekker van de buitenca-
tegorie. Dat wij de gaswinning in Groningen 
versneld hebben afgebouwd impliceert wel 
dat je min of meer gedwongen bent Noors 
gas te importeren en veel erger nog, deels 

aan de gasslang van de kleine tsaar Poetin 
te gaan hangen.

Pandemie
Zullen de komende maanden op zeker weer 
dagelijks het Corona wel en wee bij de over-
vloed aan prietpraatprogramma’s kunnen 
volgen aan de leiband van de vermaledijde 
medisch specialisten Ernst K., Diederik G. en 
wijnproever Ab O.  
Als je QR code maar deugt, dan doe je er 
toe! 

Wij kunnen nog veel (on)heil verwachten 
van demissionaire schoenenprins Hugo de J.  
Wat volgt er op de Delta variant en de boos-
terprikken drie en vier….
Joost (Vullings) mag het weten.
Het krijgt zo langzamerhand Peyton Place 
achtige trekjes (a never ending story).
Ik leef in de tussentijd mee met de kleine 
groep mensen (ca. 15%) zie zich niet kan, wil 
of mag laten vaccineren. Hier past op zijn 
minst een zekere mate van respect. 

Wintertijd 2021
Bujaleuf, zaterdag 30 oktober 2021. Vannacht is het weer zover, de pendule mag een uur terug 
in de tijd. Maar eens zien hoe het bioritme hier mee omgaat. Benieuwd hoe lang wij nog mogen 
“genieten” van deze kunstmatige cyclus.


