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Het is zover, na ruim een jaar neem ik het ‘estafettestokje’ van Rob Pulles over 
als voorzitter van de GOV|MHB. In het verleden hebben wij altijd met twee duo-
voorzitters gewerkt en leidde dat nogal eens tot verwarring. Daarom is er een 
aantal jaren geleden gekozen voor een voorzitterschap per toerbeurt. 

door Niels van Woensel

Rob heeft anderehalf jaar geleden als eerste de beurt op zich 
genomen en nu is het aan mij om hem op te volgen. En het voelt 
zeker als als het overnemen van een estafettestokje tijdens 
een estafette. De afgelopen tijd is er enorm veel gebeurd bij 

Defensie en daardoor is het tempo in het overleg ook enorm hoog. Er zijn 
zoveel onderwerpen waar Defensie en de bonden overleg over moeten 
voeren en waar we samen besluiten over moeten nemen. Gelukkig heb 
ik het afgelopen jaar op een goede manier kunnen indribbelen als vice-
voorzitter. Zoals een estafetteloper die vooruit loopt en op praktisch 

gelijke snelheid het stokje overneemt van zijn voorganger heb ik de afgelopen maanden mij 
kunnen voorbereiden op deze taak en neem ik het met veel plezier en zelfvertrouwen op mij.

Op de eerste plaats wil ik Rob bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar die hij als voorzitter 
heeft vervuld. Als nieuwe voorzitter heeft hij geen eenvoudige start gehad met de Corona-
maatregelen die een grote impact hadden op het overleg en de moeizame onderhandelingen 
die het overleg lange tijd hebben opgeschort. Om op zo’n moment te moeten starten en de 
collega’s van het overleg via videoverbinding te spreken is gewoon heel lastig. Gelukkig zijn 
op een gegeven moment de maatregelen versoepeld en zijn de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden weer hervat. Daardoor hebben wij voor het zomerverlof een goed AV-
akkoord afgesloten en kon Rob daarmee met een gerust hart zijn werkzaamheden aan mij 
overdragen. Nogmaals dank voor al jouw inspanningen hierbij Rob.
Als voorzitter van de GOV|MHB zal ik ook in het Sectoroverleg Defensie mijn rol als voorzitter 
oppakken. Samen met de voorzitters van de andere centrales zal ik mij inzetten om de komende 
tijd vooruitgang te blijven boeken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. En dat is hard nodig 
want na bijna twee jaar is het overleg eindelijk weer hervat. Veel onderwerpen zijn in die twee 
jaar blijven liggen en moeten nu opnieuw worden opgepakt. Ook zijn er veel afspraken gemaakt 
in het AV-akkoord die we direct een vervolg moeten geven. Voorbeelden zijn het stelsel van 
toelagen en het personeelssysteem. We zijn het aan het defensiepersoneel verplicht om te laten 
zien dat het AV-akkoord geen toevalstreffer was en dat we samen op een goede manier verdere 
stappen kunnen maken.

Vorig jaar bij mijn aantreden als voorzitter van de NOV schreef ik al dat ik ervan overtuigd 
ben dat we op een andere manier overleg moeten voeren. En dat ik daarbij geloof in de 
uitgangspunten van principieel onderhandelen. Dit houdt in dat we op een constructieve manier 
moeten overleggen en daarbij gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen die de belangen 
van alle partijen dienen. Nu ik voorzitter van de GOV|MHB ben zal ik er alles aan doen om deze 
uitgangspunten uit te dragen en stappen te blijven zetten zodat het overleg op deze manier 
wordt gevoerd. Uiteindelijk om effectiever te overleggen en meer resultaten te bereiken. Dit doe 
ik, met het ‘estafettestokje’ in mijn hand, met volle overtuiging en inspanning. Het is nu aan mij 
om voor u de longen uit mijn lijf lopen…
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EN VERDER
Medezeggenschapsverkiezingen
Column Tom Kofman

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

volledig bewust van de ontwikkelingen in 
het Oosten van Europa. Informatie in het 
bulletin kan inmiddels achterhaald zijn.
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Gas geven
Gas geven, een uitdrukking die we allemaal kennen en vaak horen binnen de 
defensieorganisatie. Meestal hoor je het als iemand vindt dat de zaken niet 
snel genoeg gaan. Dan zet men even wat druk op de mensen in het systeem 
om het een en ander te versnellen. 

door Rob Pulles

En dat is inderdaad ook wel 
regelmatig nodig. Processen binnen 
defensie en ook de wereld van het 
georganiseerde overleg kunnen erg 

lang duren, waarbij het proces het doel lijkt 
te zijn in plaats van een middel om dingen 
voor elkaar te krijgen. Soms is de suggestie 
dan om het proces of de procedures maar 
helemaal af te schaffen. En dat kan in 
sommige gevallen een uitstekende optie 
zijn. Ik kan mij herinneren uit mijn periode 
in de West dat we een kwartaalrapportage 
moesten aanleveren, maar wel al toen het 
kwartaal pas een week oud was. Compleet 
zinloos om zoiets aan te leveren. Maar 
misschien nog wel opvallender was dat er 
de nodige mensen waren, vooral aan de 
ontvangende kant, die dit de normaalste 
zaak van de wereld vonden. Ze hadden 

nou eenmaal tijd nodig om de stukken 
te verwerken. Wat mij betrof, kon deze 
procedure meteen de prullenbak in. Er zijn 
echter ook procedures en processen die 
ervoor zorgen dat zaken gestructureerd 
verlopen en dat er checks and balances 
zijn. Neem het reorganisatieproces. 
Een veelgehoorde klacht is dat dat lang 
duurt, erg bureaucratisch is en gericht op 
het verkleinen van de organisatie, niet 
op het uitbreiden daarvan. Er zijn zeker 
reorganisaties die lang duren, absoluut 
waar. En dat heeft diverse oorzaken. 
Soms ligt het aan “de bonden” die traag 
of vertragend werken. Soms ligt het aan 
Defensie dat niet met (de juiste) stukken 
afkomt, soms ligt het aan een kennistekort 
over het proces en soms is er gewoon 
te veel werk voor de mensen die de 

Column vice-voorzitter
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reorganisaties moeten uitvoeren. En ook 
hier klinkt dan de oproep om het proces dan 
maar af te schaffen. In mijn ogen is dat niet 
nodig. Het proces kan prima werken, maar 
wat daarbij van het allergrootste belang 
is, is dat degene die gaat reorganiseren 
alle stakeholders vroegtijdig betrekt. Door 
helemaal vooraan in het proces de MC(‘s) 
en de bonden te betrekken is het mogelijk 
om vroegtijdig afspraken te maken over 
de reorganisatie. Welke stappen moeten 
we zetten en welke kunnen we overslaan, 
verkorten of combineren met andere 
stappen? En wat moet men wel en wat 
ook vooral niet aanleveren. Dikke pakken 
papier met niet relevante informatie kunnen 
gewoon achterwege blijven. Alleen de 
noodzakelijke dingen opschrijven en die 
aanleveren. Dat scheelt veel tijd en ergernis, 
zowel aan de schrijvende als aan de lezende 
kant. We moeten in de gaten houden dat 
ook het reorganisatieproces een middel is 
en geen doel. En ook dit middel moeten we 
zo effectief en efficiënt mogelijk gebruiken. 

Het is namelijk ook een middel om te zorgen 
voor bepaalde waarborgen, zowel voor het 
personeel als voor de organisatie. En voor 
wat betreft de traagheid van het proces, 
uit onderzoek van Defensie zelf is gebleken 
dat het reorganisatieproces bij Defensie 
het snelste verloopt vergeleken met andere 
onderdelen van de rijksoverheid. Niet dat 
dat dan betekent dat we niet moeten kijken 
of het toch niet sneller kan, maar wel even 
om het in perspectief te plaatsen. 

Naast het reorganiseren van delen van 
de organisatie, spelen er nog veel meer 
veranderingen. Het aanschaffen van 
nieuw materieel, het invoeren daarvan, het 
aannemen, opleiden en trainen van nieuw 
personeel, de HR-transitie, nieuwe ICT enz. 
enz. En dat allemaal naast de dagelijkse 
werkzaamheden inzet van de mensen 
binnen de organisatie. Erg begrijpelijk dat 
we met al die veranderingen, het huidige 
politieke klimaat, de financiële situatie 
en de geopolitieke verhoudingen, nu gas 

willen geven. Er moet veel gebeuren en het 
liefst allemaal gisteren. Daarbij is het denk 
ik wel van belang dat we niet te veel gas 
geven. Een auto die gemaakt is om 120 
km/h te rijden kan misschien een tijdje 140 
km/h rijden, maar daarna zal je toch echt 
gas terug moeten nemen, anders gaat de 
motor stuk. En je kunt wel 200 km/h willen 
rijden, maar dat kan de motor gewoon 
niet leveren. En daar zullen we rekening 
mee moeten houden. Het is nodig om nu 
snelheid te maken om al die veranderingen 
door te voeren, maar het is dom om nu 
de organisatie over de kling te jagen door 
te veel te vragen. Uiteindelijk berokken je 
daarmee alleen maar meer schade en zal de 
organisatie er slechter van worden in plaats 
van beter. Door af en toe de voet even van 
het gaspedaal af te halen, zorg je ervoor 
dat je in de toekomst ook gewoon gas kunt 
blijven geven. En dat is wat we willen, een 
organisatie die vooruit blijft gaan.
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Focus!
De zomervakantie; vaak een periode van rust en bezinning. Een overwegend rustige tijd met ruimte voor het opdoen 
van hernieuwde energie en het ijken van je kompas. Ook een periode voor het ophalen van niveau I vaardigheden, 
genievaardigheden in mijn geval, door het verbouwen van mijn huis. Ik kan u vertellen dat een aantal dagen jekkeren 
met de boor-breekhamer in de hand, het mediatief versjouwen van een paar ton puin middels emmertjes, of het 
aanleggen van elektra heel verhelderend kan werken voor de geest… Deze verheldering geeft mij de inzichten die 
ik nodig heb om weer effectief aan het werk te kunnen gaan. Met energie en focus aan de bak in wat, naar het er nu 
naar uitziet, alweer mijn laatste jaar als uw onderhandelaar gaat zijn.

door Thijs van Leeuwen

Van uw onderhandelaar

In mijn laatste column voor de zomer, 
gaf ik u al een terugblik op de afgelopen 
periode van onderhandelingen en keek 
ik tevens vooruit naar de resterende 

maanden van dit jaar. Laat ik mijn bijdrage 
van deze keer gebruiken om hier nog eens 
nader naar in te duiken.

Voor de zomer zijn grote stappen 
gezet. Met vereende krachten hebben 
bonden én werkgever een ongekend 
onderhandelaarsresultaat gesloten dat 
door een overgrote meerderheid van u 
tot een akkoord gestemd is. Hoewel ons 
natuurlijk ook het nodige en vaak ook zeer 

terechte commentaar bereikt heeft, is ons 
in de tussentijd wel duidelijk geworden dat 
met het akkoord wel een positieve vibe rond 
gaat onder het personeel. En dat ondanks 
de ongekende prijsontwikkelingen waarin 
de financiële effecten van het akkoord bij 
lijken te verbleken. We hebben gezamenlijk 
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echt grote stappen gezet en dit geeft 
een groot deel van u duidelijk weer wat 
perspectief en misschien zelfs vertrouwen. 
Geen overbodige luxe in deze uitermate 
onzekere tijden. 
Niet alles is perfect en zeker niet alle 
uitdagingen op personeelsgebied worden 
hiermee het hoofd geboden. Verre van! 
Met de verbetering voor de een, vergroten 
of verkleinen juist de verschillen met de 
ander. Soms is dit gewenst, maar soms 
ook niet. De (belonings-)stappen die nu 
dan ook gezet zijn verdienen onze blijvende 
aandacht, maar bieden naar mijn stellige 
overtuiging een solide fundament om op 
voort te bouwen.

Het sprankje van hoop en vertrouwen dat 
ik bij het defensiepersoneel en onze leden 
in het bijzonder zie, blijft natuurlijk alleen 
ontbranden bij het ook echt realiseren 
van de gemaakte afspraken. Het is dan 
ook goed dat hierop de eerste stappen 
zijn gezet. Het is defensie gelukt om het 
actief-dienende personeel in augustus de 
eenmalige uitkering en de terugwerkende 
loonsverhogingen uit te betalen. De 
eerste betalingen zijn dus op moment 
van schrijven in ieder geval aan een deel 
van u gedaan. Naar ik begreep kunnen 
de UGM’ers onder u erop rekenen dat in 
September de eerste tastbare financiële 
resultaten zichtbaar zijn. Voor ons allemaal 
in deze tijden van record-brekende inflatie 
in ieder geval een lichtpuntje.

Met het uitbetalen van deze eerste stappen 
zijn we er echter nog zeker niet! Er is nog 
het nodige werk aan de winkel om u te 
doen toekomen waar u recht op heeft. 
Mijn bezinning in de vakantie en tijdens 
het zwoegen heeft dan ook vooral een 
prioriteitenlijstje opgeleverd waarom ik mij 
in mijn werk wil focussen de komende tijd. 
Laat ik u hierbij deelgenoot maken van dit 
lijstje:

1. Uitwerking akkoord
Met stip op één staat voor mij de 
uitwerking van de afspraken uit het 
akkoord. Het is niet mijn favoriete 
werk, maar pas wanneer alles is 
vastgelegd in ministeriële regelingen 
(MR’n) en algemene maatregelen 
van bestuur (AMvB’n) dan kunt u 
ook echt een aanspraak maken op 
hetgeen in het akkoord is vastgelegd. 
Meer voer voor juristen, maar ook ik 
zal me daarop stortten. Vaak levert 
de uitwerking overigens nog de 
nodige specifieke gevallen op (‘neem 
nou mijn geval..”) die nog moeten 

worden uitgedacht, hetgeen soms 
een onderhandeling op zich is. Naast 
de uitwerking in MR’n en AMvB’n 
ligt er m.i. nog een taak voor ons 
aangaande het oplossen van hiaten in 
de afgesproken plannen. Zo is bij de 
presentatie van het akkoord en ook 
daarna wel duidelijk geworden dat de 
invoer van de nieuwe opleidings- en 
salaristabel nog aandacht behoeven. 
Onder meer voor collega’s die nu een 
officiersopleiding volgen en net na de 
transitie op 01/01/’23 deze opleiding 
naar verwachting voltooien. Bij het 
inpassen in de nieuwe salaristabel 
gaat het nu in nog niet alle gevallen 
goed en kunnen de verschillen met 
collega’s die voor de transitie officier 
worden groot zijn. Dit en meer zijn 
zaken waarvan ik hoop dat we ze aan 
de onderhandelingstafel op kunnen 
lossen voordat we in het nieuwe 
jaar en de nieuwe salaristabel in 
laten gaan. Al met al gaat het hier 
om vertrouwen. Dat u de gemaakte 
afspraken gerealiseerd ziet. Dat is voor 
mij van fundamenteel belang.

2. Afronding vorig akkoord
In lijn met dit vertrouwen is het net 
zo belangrijk om de eerder gemaakte 
afspraken uit vorige akkoorden ook 
gestand te doen. Toegegeven, het 
track-record hierop is niet zo best. 
Temeer dat ik het uitwerken en 
realiseren van die eerdere afspraken 
tevens hoog op de prioriteitenlijst 
heb staan. Ik denk hierbij met name 
aan het afronden van de transitie 
van het eindloonpensioen naar het 
middelloonpensioen. Niet alleen 
wachten u en ik nog op de uitbetaling 
van de compensatie voor onze 
terugval in pensioenperspectief, maar 
op dat vlak zijn er nog wel wat open 
eindjes. Want hoe zit het nu met alle 
collega’s die met terugwerkende 
kracht zijn bevorderd (of een periodiek 
/ pensioengevende toelage hebben 
gekregen) op 01-01-’19? Zij vallen 
hiervoor niet in de afronding eindloon, 
maar zitten voor dit deel ook niet in de 
pensioencompensatiemaatregel. Nog 
de nodige open eindjes dus die wat 
mij betreft snel en kordaat moeten 
worden opgelost.

3. Nieuwe stappen voorwaarts
Zoals ik u al zei hebben we met het 
realiseren van al deze afspraken de 
personeelsproblemen van defensie 
in mijn ogen zeker nog niet opgelost. 

Laat staan dat we de gewenste groei 
ermee faciliteren. Het is dus vooral 
zaak dat we verder gaan met het door 
ontwikkelen van ons beloningsstelsel, 
waaronder de toelagen, het 
voorzieningenstelsel buitenland, 
arbeidsmarktcompensatie en het 
onderzoeken van de beloningspositie 
van burgerpersoneel. Daarnaast is 
het vooral zaak om ook naar niet-
financiële zaken te gaan kijken, zoals 
het personeelssysteem. Wat mij 
betreft moet u meer invloed krijgen in 
uw eigen loopbaan en moet er meer 
flexibiliteit komen waardoor u zelf 
ook uw balans werk-privé zelf kunt 
beïnvloeden. Zeker voor militairen 
maar ook voor burgers blijft een soms 
verstoorde werk-privé balans in mijn 
ogen een onlosmakelijk onderdeel 
van ons werk, maar kan en hoéft die 
er zeker niet gedurende de gehele 
carrière te zijn.

Kortom, er is genoeg te doen en met de 
gestelde doelen kan ik waarschijnlijk 
meer dan het mij resterende jaar vullen. 
De organisatie heeft het echter nodig en 
ú verdiend dit ook. Om in deze chaos van 
vele klussen het overzicht te houden en 
effectief te blijven is een concrete focus 
dan ook essentieel. Of om met de woorden 
van Tim Cook, bestuursvoorzitter van 
Apple, te spreken:

“Ik heb geleerd dat focus de sleutel is. 

Niet alleen in het runnen van  

een bedrijf, maar ook in je  

persoonlijke leven.”
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Uitdagingen moeten we samen 
oplossen, ook bij Defensie

Zoals u weet zijn er op dit moment grote uitdagingen in ons land. Die uitdagingen kunnen we naar mijn mening alleen 
maar samen oplossen. We leven nu eenmaal in een wereld van complexe systemen: alles hangt met alles samen. De 
economie, het milieu, de sociale zekerheid en hoe mensen zich bewegen in hun netwerk van vrienden, collega’s en 
bekenden. 

door René Bliek

Van uw onderhandelaar

We moeten proberen mensen 
te overtuigen, ze laten 
inzien dat ze iets doen 
voor het grotere goed, 

voor de samenleving als geheel. Het 
bericht herhalen of harder gaan spreken 
is waarschijnlijk niet de juiste manier om 
de ander te overtuigen. Wel moeten we 

accepteren dat er enkele mensen zijn die 
nooit overtuigd willen worden, immers 
mensen zijn niet altijd ‘rationeel’ en 
dat zullen ze ook nooit worden. Het zit 
domweg niet in onze natuur. Op sociale 
media bestoken we elkaar met ons eigen 
gelijk en met steeds minder respect voor 
een “van mij afwijkende mening”. Laten 

we er dan in ieder geval voor zorgen dat 
onze volksvertegenwoordigers echt weer 
het volk gaan vertegenwoordigen en 
niet zo respectloos met elkaar omgaan 
als nu. Zeker onze politici moeten hun 
voorbeeldfunctie niet vergeten.
Wat in ieder geval noodzakelijk is, is goed 
beleid die de problemen vanuit een veelheid 

Onze staatssecretaris, Mr. Drs. Ch. A. (Christophe) van der Maat in juli j.l. op bezoek bij 11 Luchtmobiele Brigade (aaslt) “7 december”. Ik neem aan dat 
hij ook met de manschappen gesproken heeft!
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van perspectieven benadert. Als we over 
bijvoorbeeld Defensievastgoed spreken, 
komt onze staatssecretaris, Mr. Drs. Ch. A. 
(Christophe) van der Maat, met zijn ziens-
wijze: ‘kom niet ineens met een plan en 
allerlei feiten, maar leg je intenties en ver-
trekpunt neer en ga in gesprek. Als je gaat 
cocreëren, zou het zomaar eens kunnen zijn 
dat je tot mooiere dingen komt. Dan kan er 
uit welbegrepen eigenbelangen iets mooi-
ers ontstaan dan je vooraf had bedacht’. Ik 
onderschrijf wat onze staatssecretaris hier 
zegt, maar ik zie drie grote uitdagingen voor 
Den Haag in het algemeen:

•  De overheid hoort het algemeen belang 
te dienen, waarbij ik niet zeg dat dit 
eenvoudig is;

•  Een niet te onderschatte chronische 
politieke ontevredenheid. Hoewel het 
allemaal veel erger kan, zien we nu in 
Nederland in een aantal opzichten een 
verdeelde samenleving;

•  Er zijn in Den Haag nog enkele blinde 
vlekken (welke?, die mag u zelf invullen), 
waardoor ik bang ben dat we eerder “wij 
versus zij” krijgen dan “samen” optrekken.

Als ik dan weer inzoom op Defensie en 
breder probeer te kijken dan is het duidelijk 
dat het voor onze regering en legerleiding 
al enkele jaren vaststaat, dat de Neder-
landse krijgsmacht niet in staat is het eigen 
grondgebied effectief te verdedigen en dat 
men afhankelijk is van de hulp van andere 
landen. De regering heeft dit zelfs in de 
defensienota 2021 geschreven aan onze 
Tweede Kamer1. Maar ook toen gingen we 
allemaal weer verder tot de orde van de 
dag. Als ik aangeef dat onze Krijgsmacht 
weer relevant moet worden, begrijp ik wel 

dat we dit buiten NAVO-verband nooit kun-
nen zijn.

Er vanuit gaan dat onze eerste hoofdtaak 
weer prioriteit 1 is voor onze krijgsmacht 
wordt ik wel een beetje zenuwachtig als ik 
nadenk over het voortzettingsvermogen 
van onze dan wel relevante Krijgsmacht. Ik 
beperk mij in deze bijdrage alleen over het 
personele voortzettingsvermogen.

Het is essentieel dat er genoeg militairen 
zijn om de opgedragen opdrachten uit 
te kunnen voeren. Wij weten al enkele 
jaren hoe moeilijk het is om in vredestijd 
militairen te werven, te boeien en te binden. 
Tegelijkertijd zien we ook hoe moeilijk dit 
is voor het Russische leger dat op veel 
verschillende manieren extra militairen 
probeert te werven, nu de ‘speciale militaire 
operatie’ een lange uitputtingsslag lijkt te 
worden. En dan spreek ik niet alleen over 
huurlingen en buitenlandse strijders. Naast 
werven is zeker boeien en binden daar een 
zeer speciale uitdaging.

Voor mij is het dan ook noodzakelijk om 
in ieder geval nu ook na te denken over 
de dienstplicht. De dienstplicht is nooit 
afgeschaft, maar de opkomstplicht van de 
dienstplicht werd wel in 1997 opgeschort. 
De politiek heeft het toen niet aangedurfd 
om de dienstplicht echt af te schaffen: 
formeel werd het ‘opschorten’. Men wilde 
namelijk te allen tijde de mogelijkheid heb-
ben om de militaire dienstplicht weer te 
activeren.
De wet geeft echter niet aan onder welke 
omstandigheden de dienstplicht kan wor-
den geactiveerd. Het is niet gekoppeld aan 
regelingen als wetgeving over oorlogs- en 

uitzonderingsomstandigheden. Maar ik ga 
ervan uit dat daar wel een oplossing voor 
wordt gevonden als er ooit op de knop 
gedrukt moet worden.
Maar hoe gaan we het nu behappen moch-
ten we echt gaan mobiliseren. Door dat 
wat er in de wereld om ons heen gebeurd 
mogen we daar best wel eens over gaan 
nadenken. Ik verwacht dat het oproepen 
van mensen geen probleem mag zijn, 
daar lopen we waarschijnlijk alleen tegen 
sociaal-juridische problemen aan.
De feitelijke invoering van de dienstplicht is 
heel wat gecompliceerder. De personele en 
fysieke infrastructuur en logistiek ont-
breken volledig. Ik verwacht nu geen plan, 
maar wel dat we er aandacht aanbesteden. 
We weten immers hoe lang het duurt voor-
dat een spijkerbroek een militair is.
Wat we naar mijn idee nu wel moeten 
aanpakken is de personele aanvulling pro-
blematiek. We moeten reëel gaan nadenken 
wat dat betekent en hoe wij deze uitdaging 
gaan oplossen. Het is een feit dat ook wij 
militairen zullen gaan verliezen als onze 
eenheden deel gaan nemen aan daadwer-
kelijke (gevechts-)inzet in NAVO-verband.

Kortom voor mij als persoon zie ik de priori-
teit volgorde als volgt: 
•  huidige eenheden vullen;
•  nieuwe eenheden bouwen, maar pas 

vullen als het personeel, materieel en 
bijbehorende infra etc. er is;

•  zorg dragen voor een personeelsaanvul-
lingssysteem en;

•  nadenken over hoe te mobiliseren 
(keuringsartsen, instructeurs, kazernes, 
uniformen, materieel).

1   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-
34919-82.html

Een Fennek met het Stinger Weapon Platform van het DGLC om de eigen troepen te beschermen tegen vijandelijke helikopters en vliegtuigen tijdens 
de oefening Wettiner Heide.
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Op dit moment zijn er diverse afspraken 
tussen de centrales en defensie, waarbij 
afspraken niet nagekomen worden. Dat wil 
trouwens voor de GOV|MHB niet zeggen 
dat die afspraken in beton gegoten zijn. Wel 
moeten er eerst nieuwe afspraken gemaakt 
worden voordat men de oude weggooit. Ik 
ben wel benieuwd naar de gezamenlijke op-
lossingsrichtingen. De IGK zelf heeft al input 
geleverd voor deze nog komende discussie, 
nu Defensie en de Centrales nog.
De basis van het overleg tussen de sociale 
partners bestaat in ieder geval uit drie 
elementen, te weten:
•  Respect;
•  Vertrouwen;
•  Het nakomen van afspraken.

U mag als defensiepersoneel zeker van de 
GOV|MHB verwachten dat wij dit niet als 
eenrichtingsverkeer zien. Het gaat om het 
woord: samen.
De GOV|MHB wil samen met Defensie en 
de medezeggenschap er zorg voor dragen 
dat wij zo snel mogelijk weer een relevante 
krijgsmacht krijgen en dat bureaucratische 
processen tegen het licht gehouden worden 
en gemitigeerd. Wel moet zo snel als moge-
lijk duidelijkheid gegeven worden wat er, en 
met welke prioriteit, moet veranderen bij de 
huidige krijgsmacht.

Wij weten natuurlijk dat ICT en cyberveilig-
heid hoog op de agenda moeten staan, 
maar ook dat de aanschaf van nieuw 
materieel en voorraden bijzonder uit-
dagend is. Dit speelt voor elke Defensie 
onderdeel (DO). Ook begrijpt men weer de 
noodzaak van bijvoorbeeld de artillerie en 
de luchtverdediging bij het CLAS. Het CLAS 
wist dit natuurlijk zelf wel, maar de politiek 
die het geld moest geven was hier niet van 
overtuigd.

Op 31 augustus stond de reorganisatie van 
het Defensie Grondgebonden Luchtverde-
digingscommando (DGLC) op de agenda van 
het Informeel Overleg Reorganisaties Com-
mando Landstrijdkrachten (ioREO CLAS). 
Het DGLC reorganiseert in 3 fases, nu op 
basis van één Beleidsvoornemen, waar 3 
legerplannen uit voortkomen. Tijdens deze 
ioREO werd de 1e fase besproken. Deze 
fase heeft ten doel de onbalans tussen 
de staf en gevechtscapaciteit bij het DGLC 
te verbeteren en een dedicated Counter-
Unmanned Aircraft Systems (Counter-UAS) 
eenheid bij het DGLC op te richten. Met deze 
reorganisatie wordt de formatie van het 
DGLC verhoogd met 32 militaire functies.
De start van de opvolgende fasen (2 en 3) is 
afhankelijk van de instroom van de betref-
fende materieelprojecten.
Men verwacht dat Defensie na het doorlo-

pen van de drie fasen haar grondgebonden 
luchtverdediging volgens de Defensienota 
(DN) 2022 gereorganiseerd heeft en als 
gevolg van de implementatie van de ge-
plande materieelprojecten gemoderniseerd. 
Door het logischer inrichten van DGLC en 
het intern verleggen van taken kan DGLC 
de aanwezige capaciteiten efficiënter en 
effectiever gereed stellen.
Het voorliggende cVRP betrof de uitwerking 
van fase 1. Het concrete doel van de 1e fase 
is de realisatie van quick wins voor de Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF) perio-
de en de oprichting van de nieuwe dedicated 
Counter-UAS eenheid. Deze eenheid wordt 
ingebed in een nieuw op te richten batterij, 
waarin ook het bestaande MANPAD peloton 
wordt ondergebracht. Door deze maatre-
gelen heeft C-DGLC bereikt dat 13 Luverdbt 
voor de VJTF periode van 2022 tot en met 
2024 zich volledig richten op de uitvoering 
van de taken in het kader van de VJTF.
Door de komende transitie van Defensie 
zullen nog vele reorganisaties gaan volgen. 
De grote uitdaging voor mij is de snelheid 
met de bijbehorende zorgvuldigheid. Het is 
duidelijk dat ook wij, als GOV|MHB, moeten 
bewegen in deze tijd van transitie. Daarbij 
mag u verwachten dat de rechtspositie en 
de zorgvuldige omgang met de individuele 
belangen van het personeel gewaarborgd 
blijven.

Cartoon
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door Martin Weusthuisdoor Martin WeusthuisPensioenen

Kranten openen met chocoladeletters: “Dekkingsgraden stijgen naar recordniveau”. In het afgelopen jaar is ook de 
inflatie naar recordniveau gestegen. Volgt er ook een record-indexatie?

Premie en indexatie 2023

Als gevolg van de oorlog in Oekra-
ine schiet de inflatie omhoog. Mijn 
Nederlandse grootvaders hebben 
aan de D-mark inflatie in de cri-

sisjaren geld verdiend met de smokkel van 
varkens, boter en jenever naar de honger-
lijdende Duitsers. Dat niet weer, denkt de 
ECB in Frankfurt, en verhoogt de beleids-
rente om die inflatie in toom te houden. 
Als gevolg stijgen de marktrentes, ook de 
risicovrije marktrente (rts) die de dekkings-
graden van de Nederlandse pensioenfond-
sen bepaalt. Vorig jaar augustus lag de rts 
voor het ABP op 0,3%, dit jaar augustus op 
meer dan 2%. 

Tussentijds hebben we daarom per 1 juli 
2022 al een indexatie gekregen van 2,39%, 
gebaseerd op de inflatie van sep 2020 tot 
sep 2021. Wat gaat er nu gebeuren per 1 
januari 2023, gebaseerd op de inflatie van 
sep 2021 tot sep 2022? Welke afwegingen 
zal het ABP-bestuur hier maken? 

De indexatie van het ABP wordt vastgesteld 
op basis van de beleidsdekkingsgraad per 
eind oktober 2022. De beleidsdekkings-
graad (de voortschrijdend gemiddelde 
actuele dekkingsgraad van de laatste 12 
maanden) lag eind juli 2022 op 113,0%. Vol-
ledige indexatie bij het ABP kan vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van 127%. Die gaan 
we niet halen in de nog resterende drie 
maanden. Volledige indexatie zit er dus niet 
in, maar wel een heel behoorlijke en die is 
zeer welkom nu we lijden onder die enorme 
inflatie. 

Het ABP-bestuur stelt in november de 
indexatie per 1 januari 2023 vast. De 
GOV|MHB zal er alles aan doen om die 
zo hoog mogelijk te laten uitvallen. De 
GOV|MHB vindt nl. dat hantering van de 
door DNB vastgestelde en verplichte rts (in-
tussen bijna een dagrente) voor de over een 
periode van tientallen jaren uit te betalen 
pensioenen van een pensioenfonds onzin is. 
Een langjarige macrostabiele discontovoet 
van 2% is prudent genoeg om de financiële 
boekhouding van een pensioenfonds over 
langere tijd gezond rond te laten lopen, 
waarbij premie en pensioen op een accep-
tabel en aantrekkelijk niveau liggen. 

Dat wil overigens niet zeggen dat volledige 
compensatie van een piekinflatie zoals die 
zich nu voordoet, ondanks de technisch vol-
doende dekkingsgraad, ook altijd mogelijk 
is. Iedere procent indexatie is nl. grofweg 
ook 1%-punt van de dekkingsgraad. 10% 
indexatie is dan een daling van de actuele 
dekkingsgraad van 120% naar 110%. U kunt 
zich voorstellen dat compensatie van de 
in de afgelopen jaren gemiste indexatie 
van maximaal 20% in zo’n situatie leidt tot 
dekkingsgraden onder de 100%, waarbij 
indexatie niet meer mogelijk is en de premie 
omhoog moet. En het ABP-bestuur wil ook 
nog graag invaren in het nieuwe pensioen-
stelsel met een dekkingsgraad die in 2025 
ruim voldoende is om u als deelnemer een 
voldoende gevulde individuele pensioenpot 
toe te kennen. Kortom, het ziet er naar uit 
dat u een interessante indexatie tegemoet 
kunt zien per 1 januari 2023, maar niet een 
die de totale inflatie dekt. 

Tegelijkertijd stelt het ABP-bestuur in no-
vember de pensioenpremie voor 2023 vast. 
Na een reeks van jaren waarin het bestuur 
zelf de fout inging door de rekenrente voor 
het bepalen van de premie (die mag het 
bestuur wel zelf bepalen) op 5% te leggen, 
werd de weg ingezet naar beneden, naar 
2%, en ook naar een realistischer hogere 
premie. Per 1 januari a.s. wordt de laatste 
stap gezet van 2,2% naar 2,0%. Daardoor 
stijgt de premie met zo’n 1,5%. De premie is 

in 2022 nog verzwaard met een premie-
opslag van 1,5%-punt, omdat het bestuur 
eind 2021 een premieopslag op zijn plaats 
achtte vanwege de toenmalige lage dek-
kingsgraad. Die situatie is nu wel voorbij 
met dekkingsgraden die bijna volledige 
indexatie mogelijk maken. Kortom, die 
premieopslag kan vervallen. De premiestij-
ging en het wegvallen van de premieopslag 
compenseren elkaar. Voor de militair zou 
dat een gelijkblijvende premie betekenen.

En is het nou toeval of opzet? Bij de vorm-
geving van het nieuwe pensioenstelsel 
(Wet Toekomst Pensioenen / WTP) werd 
ook steeds uitgegaan van een ‘projectie-
rendement’ van 2%, bij de vaststelling van 
de premie. Het projectierendement is de 
vervanger van de rekenrente in het huidige 
systeem. Het verschil is dat in het projectie-
rendement een stukje verwacht rendement 
op het vermogen mag worden meegeno-
men. Dat is dus gewoon hetzelfde als een 
prudente macrostabiele discontovoet die 
de GOV|MHB al jaren aanbeveelt, maar 
die in het huidige systeem uit den boze is! 
Met een premie gebaseerd op het projec-
tierendement van 2% worden ook dezelfde 
pensioenen behaald als in het huidige 
systeem met 2% rekenrente. Het verschil 
is dat de pensioenen onder de FTK-regels 
nauwelijks kunnen worden geïndexeerd, 
en onder de WTP-regels wel. Wat is nu het 
betere stelsel?
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door Martin Weusthuisdoor Martin WeusthuisBelastingen

Bij het sluiten van een arbeidsvoorwaardenakkoord met terugwerkende kracht, waarbij Defensie eenmalige 
bedragen uitkeert, krijgen we veelvuldig vragen over het belasten van de eenmalige bedragen met het bijzonder 
tarief inkomstenbelasting. De belastingheffing met bijzonder tarief is niet het gevolg van die terugwerkende 
kracht, maar van de uitbetaling van die eenmalige bedragen. 

Bijzonder belastingtarief 
eenmalige bedragen

En dat geldt voor de meeste bijzondere 
beloningen die werknemers in een belas-
tingjaar krijgen, al dan niet met terugwer-
kende kracht. Het geldt bijv. ook voor een 
gratificatie, een vaar- of oefentoelage of 
een VVHO-toelage.

De belastingdienst probeert met het bijzon-
dere tarief te voorkomen dat zij u later een 
naheffing moet opleggen. Dit omdat door 
het hogere inkomen een hoger belastingta-
rief van toepassing kan zijn. Dit is standaard 
fiscale regelgeving, die geldt voor alle 
belastingplichtigen in Nederland. Er zijn 8 
verschillende tarieven IB voor eenmalige 
verloningen, afhankelijk van de hoogte 
van het inkomen. Het kan dus zijn dat het 
bijzonder tarief dat bij u in rekening is ge-
bracht afwijkt van dat van uw buurman.

Eindafrekening
Begin 2023 krijgt u een uitnodiging om 
aangifte inkomstenbelasting te doen over 
2022. Die aangifte gaat over uw gehele 
inkomen over 2022, dus ook over eventuele 
andere inkomsten die niet van Defensie 
komen en ook over allerlei individuele 
aftrekposten. Uit de aangifte zal blijken 
hoe hoog uw belastbare inkomen over 
2022 is en welk belastingtarief daarop met 
alle heffingskortingen van toepassing is. 
Het hoogste inkomstenbelastingtarief is 
momenteel 49,50%. Heeft u in 2022 meer 
belasting (optelsom reguliere loonbelasting 
en bijzondere inkomstenbelasting over 
extra’s) betaald dan die 49,50%, dan kunt u 
het verschil terugkrijgen. Dat geldt natuur-
lijk ook als u in een 

Daarnaast kan het hogere inkomen gevol-
gen hebben voor onder meer huur-, zorg- 
en kinderopvangtoeslagen. Daar hebben 
voornamelijk lagere en middeninkomens 
last van. Omdat u in 2022 meer geld krijgt, 
kan het zijn dat u in 2022 minder of geen 
recht hebt op bepaalde toeslagen.

Bovenstaande geldt ook als u in 2022 geld 
krijgt in het kader van de pensioencompen-
satie (officieel: “Maatregel in verband met 
verminderd pensioenperspectief”).

   

Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Opgeven vóór Kiesdatum

BS NLD SOCOM vervallen 30-09-2022
CLSK Centrum voor Mens en Luchtvaart vervallen 04-10-2022
CLSK Air Combat Command vervallen 10-10-2022
CZSK Defensie Tandheelkundige Dienst vervallen 10-10-2022
DMO JIVC Afd. Bestuur en Overige Organisatie DMO vervallen 17-10-2022
DOSCO Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden  
 en Gezondheid vervallen 17-10 t/m  
   22-10-2022
CLSK KMSL Vliegbasis Woensdrecht vervallen 18-10-2022
CZSK Staf Groepscommandant Groot Bovenwatereenheden  vervallen 24-10-2022
DOSCO Inkoop- en Contractmanagement 14-10-2022 27-10-2022
CZSK 1e Marine Combat Group vervallen 31-10-2022
DOSCO Dienstencentrum Personele Zorg vervallen 01-11-2022

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

Kijk voor de actuele verkiezingen op: www.ProDef.nl
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door Tom Kofman

De recordinflatie komt voornamelijk door 
hogere prijzen voor energie en voedsel. 
Volgens het CBS steeg de inflatie in 
augustus met 12%. Hoger werd er nimmer 
gemeten… 
Consumentengoederen en –diensten 
waren in augustus 2022 12% duurder dan in 
dezelfde maand van het voorgaande jaar.
Energie was zelfs 151% duurder dan een 
jaar eerder (aug 2021- aug 2022). Je zou 
bijkans gaan denken dat je als EU bent 
gevallen in je eigen energie boycot zwaard 
in de economische strijd tegen de Russische 
Federatie. Daar stromen de miljarden uit 
de verkoop van kolen , olie en gas vrijwel 
ongelimiteerd binnen bij lagere volumes 
gekoppeld aan veel hogere prijzen. Zo 
financier je anno 2022 op andermans 
kosten een oorlog… 
EU-commissievoorzitter Angela von der 
Leyen meent te kunnen ingrijpen op de 

gasmarkt  middels het instellen van een 
plafondprijs voor Russisch gas die de 
EU-broeders en zusters maximaal mogen 
betalen (alsof Putin zich qua prijsstelling 
voor “zijn” energie de les laat lezen…),  
de winsten van energiebedrijven te 
gebruiken om de burgers te compenseren, 
het afromen van de winsten van groene 
producenten,  het instellen van een 
noodfonds voor bedrijven en het slim 
besparen op elektriciteit. Ik heb er een hard 
hoofd in!

In week 35 werd het Europees 
geharmoniseerd inflatiecijfer gepubliceerd. 
Koploper is Nederland waar de prijzen 
door de bank genomen met 13,6% waren 
gestegen. Ik weet best dat men bij de EU 
de cijfers iets anders doorrekent dan het 
CBS, maar toch hebben wij het hier over de 
hoogst gemeten inflatie ooit.

Maar wat doe je er aan zonder in een 
oneindige loon/prijs spiraal verzeild te 
raken. Wie mogen de lasten dragen van 
de super inflatie? De werknemers wier 
koopkracht rapido daalt of ondernemingen 
die hun winstcijfers deels zien verdampen 
als zij de inflatie bevechten met hogere 
lonen, of verdelen wij het leed eerlijk? 
Wie het weet mag het zeggen, maar 
het zal bloed, zweet en tranen kosten, 
banen vernietigen en economische krimp 
veroorzaken.

Hoe wentel je deze crisis af?  Goeddeels 
gaat het namelijk om externe factoren 
waarop de EU-landen landen weinig 
invloed hebben. Landen als Quatar, 
Saudi-Arabië, VAR, Noorwegen,  Rusland 
en niet te vergeten talloze multinationale 
energiegiganten (o.a. SHELL) zien het geld 
bij bakken in de oorlogskassen vloeien, 

Column
Ieder zijn vak(beweging)
Het zijn en blijven barre tijden…, een kleine greep uit het assortiment Rutte IV: het Kremlin monster, energie, stik-
stofproblematiek, klimaat, minister Staghouwer (geen houwdegen…) die de pijp aan Maarten geeft, asielzoekers 
en het inflatiespook.
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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

terwijl de langjarige cao-gebonden 
werknemers van maand tot maand 
hun koopkracht zien teruglopen. In een 
steeds meer mondiaal opererende wereld 
verschuift de macht steeds meer richting de 
werkgever.

De koopkrachtkrikkende Staat der 
Nederland zal naar verwachting op de 
derde dinsdag van september voor 2023 
een verhoging van de AOW en uitkeringen 
aankondigen van 10%.
Hamvraag dzz is of de pensioenen ook 
zo ruimhartig zullen worden gecorrigeerd 
voor inflatie (ABP deelnemers missen over 
de afgelopen 13 jaar al ca. 20 – 25%). De 
pensioenkassen kunnen deze “last” uit 
eigen zak makkelijk dragen, dus daar kan 
het niet aan liggen…

Kijken wij naar de huidige CAO 
onderhandelingen (NS bijv.), dan denkt 
de werkgever aan een “vette” 5% met  
terugwerkende kracht en 2,5% per 01 
januari 2023.  FNV Tuur Elzinga c.s. 
eisen tevens dat de automatische 

prijscompensatie terug komt in de CAO. 
Komt Splinter zo wél door de winter?
De ECB zal in week 36 wel met een 
nieuw rentebesluit komen. Denk aan 0,75 
procentpunt stijging.

Der Kern des Pudels: MACHT…
De georganiseerde belangenbehartigers 
(vakbonden) kunnen het onderhandelings-
gevecht met de werkgevers beter uitspelen 
dan wie dan ook. Het machtige wapen van 
stakingen die sectoren volledig lam kunnen 
leggen is een hoogwaardig breekijzer.
Een goede start maak je naar mijn 
mening bij de NS (een sector met een 
hoge organisatiegraad) waar nog veel 
werknemers lid zijn van een vakbond.  
Op zeker dat een forse loonstijging kan 
worden afgedwongen.

Ik heb het al vaker gezegd, dat als vier 
van de vijf werknemers géén lid zijn van 
een belangenbehartiger, je niet raar moet 
opkijken als de werkgever aan het langste 
eind trekt. 
Ga nog maar eens goed bij u zelve te rade 

of het toch niet eens tijd wordt om de 
krachten te bundelen. 

Ik zou geen andere partij weten die in dit 
inflatiedrama goed tegenwicht kan bieden 
aan de weerwolven van werkgevers.  
Van Rutte c.s. zullen uw zegeningen beslist 
niet komen. 

Voor ik het vergeet: haal svp direct de 
nieuwe Pensioenwet van tafel. Voorlopig 
lekker invriezen. In een tijd van rampzalige 
inflatiescenario’s kun je maar beter pas 
op de plaats maken. Nu gaan herverdelen 
zal voor veel groepen een onrechtvaardige 
uitkomst opleveren of zelfs de dood in de 
pot.
 
In de tussentijd wacht ik vol ongeduld op 
de glasnost en perestroika van een nieuwe 
Michail Gorbatsjov…

Column


