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In mijn vorige voorwoord schreef ik over zomerperspectief. Helaas is net
als de zomer het perspectief op het gebied van arbeidsvoorwaarden en
investeringen in Defensie in het spreekwoordelijke water gevallen. Het
nieuwe kabinet laat nog op zich wachten met als gevolg dat het er steeds
meer op begint te lijken dat het zomerperspectief over zal gaan in een
herfstoffensief. Een herfstoffensief om de politiek duidelijk te maken dat
het de werknemers bij Defensie menens is.

D

e vakbonden zijn daarom drukdoende om dit herfstoffensief voor U te plannen. Ik hoop
voor Defensie en haar personeel dat onze werkgever minister Hennis-Plasschaert,
met toestemming van onze demissionaire regering, in beweging komt want als een
herfstoffensief daadwerkelijk nodig is dan is politiek Den Haag nog steeds de mening
toegedaan dat er niet in U hoeft te worden geïnvesteerd.

De afgelopen weken ben ik, net als mijn collega-voorzitters, het land in gegaan om het
defensiepersoneel te informeren over hetgeen de bonden de afgelopen maanden hebben
gedaan om aandacht te blijven vragen voor Defensie en haar personeel. Daarnaast wordt er
inzicht gegeven in wat we nog gaan doen indien dit nodig blijkt te zijn. Tijdens mijn rondreis
vielen mij twee dingen op:
Ten eerste: het valt niet mee om U in beweging te krijgen, ondanks het feit dat U over het
algemeen van mening bent dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren. U ziet net als de vakbonden
de noodzaak dat er een nieuwe wind door de defensieorganisatie moet gaan waaien. Een frisse
wind die perspectief moet gaan bieden voor Defensie en haar personeel.
Ten tweede: ik bespeur tijdens mijn rondgang dat U zich zorgen maakt over wat uw
leidinggevende ervan vindt als U meedoet aan acties voor betere arbeidsvoorwaarden en/of
extra budget voor een voor haar taak berekende krijgsmacht. Extra budget dat hard nodig is om
de door uw leidinggevende opdragen taken goed en veilig uit te kunnen uitvoeren. Ik ontvang
signalen dat leidinggevenden een verzoek tot bijzonder verlof om mee te doen aan een actie
afkeuren om te voorkomen dat u in de baas zijn tijd strijd voor onze defensieorganisatie.
Het lijkt erop dat de werkvloer en de leidinggevenden in deze geen team zijn en geen
gezamenlijke missie hebben als het gaat om extra budget voor goede arbeidsvoorwaarden en
een voor haar taak berekende krijgsmacht. Voor mij en velen van U onbegrijpelijk. Het wordt dan
ook tijd dat we met z’n allen deze missie gaan uitstralen: Sta op voor goede arbeidsvoorwaarden
en een voor haar taak berekende krijgsmacht. Want wie geen pijn laat zien, zal ook niet winnen!
Ik sta voor Defensie: staat U naast mij?
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door Ruud Vermeulen

Rampen en Defensie
Een ramp is altijd iets waarvan je denkt
dat je dat toch niet zal gebeuren, maar
waarvan je diep in je hart weet dat je het
niet uit kunt sluiten
De afgelopen weken stonden de media bol van het nieuws over de ramp op
St. Maarten. Zoals de premier het uitdrukte: “Een storm van een epische
omvang.” Nog nooit, zover bekend, heeft een dergelijke zware storm
St. Maarten getroffen. Bovendien wordt er in dit kader verwezen naar
de klimaatverandering en het daardoor nog verder opwarmen van het
zeewater.

E

lk deel van de aarde heeft zo zijn
eigen uitdagingen, op de ene locatie orkanen, op een andere plaats
aardbevingen en voor Nederland
overstromingen. Ook in Nederland zien wij
de gevolgen van de klimaatverandering.
Wij realiseren ons dat dan ook en verhogen
daarom de dijken, zowel aan de zeezijde als
langs de rivieren. Er zijn gebieden aangewezen die onder kunnen lopen of ervoor zorgen dat er veel meer water gelijktijdig naar
zee kan worden afgevoerd. Maar wat nu als
de voorspellingen, een overstroming eens
in de 10.000 jaar, nu plots toch volgend
jaar uitkomen? Als er ook hier een epische
westerstorm op onze kusten beukt en de
dijken het niet houden? Wanneer de regen
in Duitsland en Nederland nu eens dagenlang aanhoudt en zoals we overal in de

wereld zien, er een hoeveelheid regen omlaag komt die te vergelijken is met maanden
in een normale periode. Dan zullen ook in
het goed verdedigde Nederland grote delen
overstromen en de vraag is dan: Hebben wij
niet alleen ingezet op voorkomen, maar is
Nederland ook in staat om onder die omstandigheden het verlenen van noodhulp te
laten functioneren?
In wezen is er maar één organisatie, de
krijgsmacht, die in staat is om onder deze
omstandigheden snel en adequaat de eerste noodhulp te verlenen en mensen onder
de moeilijkst denkbare omstandigheden te
redden. Door haar bevelsstructuur kan zij
snel reageren. Zij heeft de vliegtuigen, de
helikopters, de bulldozers, de rupsvoertuigen, de boten en zelfs de duikers om onder
Lees verder op pagina 4>

PERSBERICHT
Politiek laat
defensiepersoneel bungelen
De defensiemedewerkers blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie in het algemeen.
Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen hoop en vrees’, hopende dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk
substantieel gaat investeren in Defensie, op zowel het personele als het materiële vlak.
Ze werken ‘tussen hoop en vrees’: dat ze het wederom moeten
doen met veel lof voor hun werkzaamheden zoals ook nu weer op
St. Maarten. Maar ondertussen werken ze met een budget waarmee ze zichzelf opeten, zoals de Rekenkamer concludeerde. ‘Tussen
hoop en vrees’: dat Defensie eindelijk weer gaat groeien of dat het
alweer aan de vooravond van een nieuwe reorganisatieronde staat.
Laat het duidelijk zijn, ook bij een verhoging van het budget van
iets meer dan 1 miljard kunnen noodzakelijke investeringen maar
beperkt doorgaan. Er zal dan opnieuw moeten worden gereorganiseerd, terwijl de eenheden nú al fors onderbezet zijn.

Molensteen om nek

De beleidsarme begroting 2018 voelt voor het defensiepersoneel
als een molensteen om de nek. Het is wederom een begroting die
geen enkel perspectief biedt. Een begroting die leidt tot verdere
afbraak omdat Defensie nu al onvoldoende budget heeft om haar
taken te kunnen uitvoeren. Een beleidsarme begroting heeft tot gevolg dat de broodnodige investeringen wederom worden uitgesteld.
De negatieve spiraal van het steeds ouder wordende materieel met
de hieraan gekoppelde sterk oplopende exploitatiekosten, zullen
het defensiebudget opsouperen en de operationele inzet van onze
eenheden en wapensystemen nog verder onder druk zetten. En
dan spreken we nog niet eens over alle andere problemen die het
defensiepersoneel ondervindt: eenheden zijn fors onderbezet, er is
onvoldoende goede uitrusting, onvoldoende oefening en trainingen,
onvoldoende munitie en (reserve)materieel. Er is aan alles een gebrek. Én al 4 jaar geen cao!
In 2018 gaat het defensiebudget in percentage van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) in tegenstelling tot politieke beloften
niet omhoog. Er is weliswaar sprake van een verhoging van het
defensiebudget, maar die wordt voornamelijk veroorzaakt door
investeringsgelden die vanuit eerdere begrotingen zijn doorgeschoven. Door de sterke economische groei in Nederland en de hieraan
gekoppelde stijging van het BBP blijft het percentage rond de 1,1%
van het BBP schommelen. Het defensiebudget blijft daarmede ver
verwijderd van het stijgende Europese gemiddelde, en zeker van
de NAVO-norm van 2% die volgens de afspraken in Wales in 2024
moet worden bereikt. Maar nog veel belangrijker: daarmee ook ver
verwijderd van een inzetbare krijgsmacht en de kwalificatie van ‘een
betrouwbare bondgenoot’.

Géén perspectief defensiepersoneel

De beleidsarme begroting biedt óók weinig soelaas voor het personeel op het gebied van zijn arbeidsvoorwaarden. Ook hier zijn
investeringen meer dan nodig om de defensieorganisatie voor
haar taak berekend en het personeel gemotiveerd te houden. Een
jarenlange te hoge uitstroom van voornamelijk militairen en een
teleurstellende werving hebben tot gevolg dat er op dit moment
meer dan 6.000 vacatures zijn bij Defensie. Vacatures die Defensie
overigens helemaal niet kan invullen omdat het huidige defensiebudget hiervoor ontoereikend is. Onze regering vraagt heel veel
van het defensiepersoneel, maar stelt hier zelf maar bitter weinig

tegenover. Het gevolg is een uitstroom van verbitterd en teleurgesteld defensiepersoneel. Zonder noodzakelijke investeringen in het
personele domein zal de uitstroom, in tegenstelling tot wat minister
Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer schrijft, dan ook niet
dalen. Mooie nota’s over werving en behoud zijn zinloos zolang er
niet wordt geïnvesteerd in Defensie en het defensiepersoneel geen
perspectief wordt geboden.

Politiek, neem uw verantwoordelijkheid

Alle defensievakbonden roepen de politiek dan ook gezamenlijk op
om eindelijk eens haar verantwoordelijkheid te nemen. De afgelopen 25 jaar is er zonder enig pardon op Defensie bezuinigd. Dit
heeft ertoe geleid dat Defensie niet meer in staat is om haar grondgebied te beschermen. Dit is een bewuste politieke keuze geweest
van diverse kabinetten en de Tweede Kamer. Het wereldtoneel is de
afgelopen jaren echter sterk veranderd. De keuze ligt nu wederom
voor bij de formerende partijen: gaat het nieuwe kabinet daadwerkelijk investeren in onze defensie, in ieders veiligheid? Gaan we
daardoor ook weer perspectief bieden aan het defensiepersoneel?
Wordt er weer geïnvesteerd in het materieel zodat de militair zich
geen zorgen hoeft te maken over zijn of haar eigen veiligheid? Of
maakt Rutte III de keuze dat de militair geen schijn van kans maakt
in het hoogste geweldspectrum omdat de tegenstander nieuwer
en innovatiever materieel heeft? Rutte I en II hebben deze kans aan
zich voorbij laten gaan. Wij roepen de formerende partijen en een
nieuwe regering Rutte III dringend op wél te investeren in Defensie
en te zorgen voor zodanige condities dat Nederland beschikt over
een voor haar taak berekende krijgsmacht en te investeren in personeel en materieel!
En laat daarbij duidelijk zijn, zolang er geen goede cao voor het
defensiepersoneel ligt, blijven de gezamenlijke defensievakbonden
doorgaan met acties.
Namens de gezamenlijke vakbonden bij Defensie:
ACOM:
AFMP:
GOV/MHB:
VBM:

Leon van de Hulst
Anne Marie Snels
Marc de Natris
Jean Debie

0651009147
0651525424
0614891632
0651579760
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alle omstandigheden en ongeacht de obstakels, zich te kunnen blijven verplaatsen. Ze
heeft de verbindingsmiddelen om de communicatie te kunnen borgen als alle andere
communicatiemiddelen zijn uitgevallen. In
wezen is de krijgsmacht, net zoals Madurodam, Nederland in het klein. Alle civiele
functionaliteiten voor aanleg en in bedrijf
houden van tijdelijke vliegvelden, ordehandhaving (door Marechaussee en overige militairen), tijdelijke watervoorziening, provisorisch herstel van dijken en bruggen en zelfs
een brandweer, zijn voorhanden. Zij kan
ervoor zorgen dat, ongeacht de omstandigheden, de meest (levens)noodzakelijke
functionaliteiten ter plekke zijn.
De krijgsmacht is de enige organisatie die,
daar waar ultiem de geplande verdediging
faalt, de gevolgen van de dan ontstane
ramp kan minimaliseren, levens kan redden,
en de eerste stap kan zetten naar een snelle
wederopbouw.
Nederland is een land van verzekeringen.
Anders dan de Amerikanen die veel meer
risico’s nemen in hun leefomgeving, sluiten
wij veel meer verzekeringen af. Afgelopen
week kwam het Verbond van Verzekeraars
in het nieuws met het voorstel om alle onroerend goed eigenaren in Nederland 1,5
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euro per maand te laten betalen voor het
dekken van het overstromingsrisico. Heel
Nederland betaalt op deze wijze gedurende
een groot aantal jaren voor het risico dat
een deel van Nederland overstroomt. Dit
zou de wederopbouw veilig moeten stellen.
Zoals eerder gezegd, iedereen voelt en realiseert zich dat met de klimaatverandering dit
soort onverwachte zaken kunnen en waarschijnlijk ook zullen gebeuren. En de verzekeraars, vanuit hun verantwoordelijkheid
maar wellicht ook vanuit hun verdienmodel,
haken hierop in.
De vraag ligt dan voor: Heeft de overheid
zich goed ’verzekerd’? Kan zij de noodhulp
leveren? Met andere woorden: Is de krijgsmacht op orde? Kan zij deze grondwettelijke
taak aan? Elke Nederlander heeft inmiddels
wel de boodschap begrepen dat het niet
goed gaat met Defensie. Op de formatietafel ligt een voorstel om Defensie financieel
meer speelruimte te geven na 26 jaar bezuinigen. Maar zoals deze week ook weer
nadrukkelijk in de media kwam, is er door de
toezeggingen van meer dan 2 miljard aan
ouderenzorg, waarschijnlijk slechts marginaal geld voor reparatie van Defensie. Het
gerucht gaat dat het om iets meer dan één
miljard zal gaan. In de euforie van: kijk eens
er gaat geld naar Defensie, moeten wij ons

realiseren dat ‘iets meer dan één miljard’
echt een doekje voor het bloeden is voor
26 jaar bezuiniging en vele miljarden koopkrachtinboeting.
Met één miljard kan er geen sprake zijn van
structurele verbeteringen van het defensieapparaat. Het blijft dan weer bij mooie
woorden. Zoals minister Hillen het ooit zei:
“Nederland is onderverzekerd.” Dat geldt
en blijft gelden voor al haar grondwettelijke
taken, ook bij een verhoging van het budget
van ‘iets meer dan 1 miljard’. Wij moeten
maar hopen dat Nederland niet geconfronteerd wordt met een ramp, in welke vorm
dan ook. Dat kan ook een oorlog zijn waarin
wij meegezogen worden. Want ook na de
formatie zijn wij er waarschijnlijk niet klaar
voor.
De Nederlander is goed verzekerd, de Nederlandse overheid is onderverzekerd.

Arbeidsvoorwaarden

door Niels van Woensel

De complexiteit van de
eindloonregeling
Al enige tijd doen er verhalen de ronde over een eventuele overgang van de huidige eindloonregeling voor militairen
naar een middelloonregeling. Het ABP-bestuur zou de regeling te complex vinden, de overgang zou op korte termijn
moeten gebeuren en het ABP zou het zelf gaan regelen. Hoe het precies zit proberen wij u hieronder zo volledig
mogelijk uit te leggen.
Aanleiding

De AFM ontving een klacht van een deelnemer van het ABP. De persoon klaagt dat hij
sinds 2014 geen UPO (pensioenoverzicht)
heeft ontvangen. Naar aanleiding van de
informatie van ABP bleek dat de deelnemer
viel in de groep ‘Defensie Ooit’. Dat is een
groep met deelnemers die ooit bij Defensie
in de eindloonregeling pensioen opbouwden en zijn overgestapt naar een functie die
onder de middelloonregeling valt. In totaal
gaat het om meer dan 8.000 deelnemers
die geen UPO hebben ontvangen. Hierop
voert de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) in augustus 2016 een gesprek met
de bestuursleden van ABP om uitleg te krijgen over de omvang en de oorzaak van de
gemelde klacht. Vervolgens schrijft de AFM
een brief d.d. 19 september 2016 waarin
het ABP-bestuur wordt gemaand zorg te
dragen voor een tijdige verzending van de
UPO 2016 voor de eerder genoemde groep
en zich in te spannen om de complexiteit
van de pensioenregeling te reduceren.

ABP eist complexiteitsreductie

ABP richt zich vervolgens tot de Pensioenkamer (PK) van de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid. De PK stelt zowel voor de
burgers als de militairen de inhoud van de
ABP-pensioenregeling vast. Voor de militaire eindloonregeling doet de Pensioenkamer dat na instemming van het Sectoroverleg Defensie (het overleg van militaire
vakbonden en Defensie). Het bestuur van
ABP beoordeelt vervolgens de regeling op
onder meer uitvoerbaarheid en compliance
met wettelijke voorschriften, en vertaalt de
regeling naar het pensioenreglement, dat
formeel door het bestuur van ABP wordt
vastgesteld.

om voor die tijd met een plan van aanpak
te komen.
Het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie verloopt eind 2016 zeer stroef
en wordt vervolgens begin 2017 (inclusief
al het overig overleg) opgeschort. Hierdoor
wordt het lastig om tot overeenstemming
van complexiteit reducerende maatregelen
ten aanzien van de pensioenregeling te
komen.
Op 23 maart 2017 stuurt ABP een brief
aan minister Hennis met een oproep aan
het SOD om vóór 1 april 2017 over te gaan
tot definitieve besluitvorming inzake het
treffen van de in de opvatting van het ABP
onvermijdelijke maatregelen. Indien het
SOD niet overgaat tot het nemen van de
maatregelen, zal ABP eigenstandig ingrijpen in de inhoud van de eindloonregeling.
In dat geval hebben sociale partners tot
uiterlijk 1 oktober 2017 om een limitatief
aantal parameters afwijkend van de
huidige middelloonregeling in
te vullen. Dit betreft de parameters: opbouwpercentage,
AOW-franchise, en de
loonbestanddelen die het
pensioengevend inkomen
bepalen.

De sociale partners reageren hierop door
het ABP-bestuur in een brief d.d. 27 mei
2017 te antwoorden en te benadrukken
dat het wijzigen van de inhoud van de
pensioenregeling een bevoegdheid van
sociale partners is. Het is vervolgens aan
ABP om de regeling uit te voeren of terug
te geven als het bestuur denkt dat deze
regeling (tegen deze prijs) niet uit te voeren
is. Wel wordt aangegeven dat alle inspanningen gedaan worden om zo snel mogelijk
tot afspraken te komen, maar dat het van
belang is dat sociale partners gezamenlijk
tot afspraken komen die recht doen aan de
belangen van de betrokken (voormalige)
militairen en Defensie. Een wijziging van het
huidige eindloonstelsel heeft namelijk ook
effecten buiten de regeling, zoals aanpassingen in het huidige bezoldigingsstelsel.
Dit maakt aanpassingen ingrijpend en complex en gaat gepaard met financiële risico’s
voor Defensie en de individuele militair.

ABP-bestuur,
blijf bij uw leest!

Het bestuur van ABP heeft sociale partners in de PK tijdens een overleg van 26
september 2016 nadrukkelijk verzocht de
complexiteit van de pensioenregeling te
reduceren. ABP eiste daarbij dat de PK voor
1 november 2016 een plan van aanpak met
tijdlijn opstelt. Ook de minister van Defensie
wordt als voorzitter van het SOD gemaand
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Middelloonregeling aangepast

Op 6 juli 2017 is in de PK een onderhandelaarsakkoord bereikt over de vereenvoudiging van de middelloonregeling. Dit heeft
dus ook betrekking op het burgerpersoneel
bij Defensie. Voor deze regeling is hiermee
enerzijds een oplossing gevonden voor de
complexiteitsproblematiek en anderzijds
is de regeling vanaf 1 januari 2018 ‘fiscaal
zuiver’ omdat daarmee wordt voldaan aan
de voorwaarden die de Belastingdienst stelt
aan collectieve pensioenregelingen. Als de
pensioenregeling vanaf 2018 niet aan de
nieuwe voorwaarden zou voldoen, kan het
fonds – en dus indirect ook de werkgevers
en werknemers – een fiscale (na)heffing
worden opgelegd.
Om de regeling te vereenvoudigen is de
pensioenregeling op de punten van nabestaandenpensioen, pensioenopbouw
tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten
voor velen een verbetering. Daar waar de
vereenvoudiging een versobering zou kunnen meebrengen, hebben partijen geprobeerd deze zoveel mogelijk te beperken of
te compenseren.
De pensioenpremie zal per 1 januari 2018
stijgen. Deze stijging is wel lager dan eind
2016 door ABP was aangekondigd. Dit
komt door de premiedaling vanwege de
verhoging van de pensioenrekenleeftijd.
Door de wetgever is bepaald dat deze pensioenrekenleeftijd meestijgt met de levensverwachting en is daardoor per 1 januari
2018 op 68 jaar gezet. Nu is deze nog 67.
Hierdoor kan er een jaar langer voor het
pensioen gespaard worden en is als gevolg
een lagere premie nodig. Een deel van deze
premiedaling is gebruikt voor vereenvoudiging en verbetering van de pensioenrege-
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ling, en het restant om de aangekondigde
stijging te beperken.
Het akkoord bevat ook afspraken over
overgang naar maandelijks aanleveren
van het pensioengevend salaris per 2022.
Hiermee volgt de pensioenopbouw directer
de salarisontwikkeling. Maandaanlevering
vraagt om wijziging van de administratieve
verwerking van salarissen. Dit vraagt om
een zorgvuldige voorbereiding en voldoende doorlooptijd om deze wijziging te
kunnen invoeren. De doorlooptijd kost dan
ook een aantal jaren. Bovendien realiseren sociale partners zich dat de mogelijke
aanpassing van het landsbrede pensioenstelsel, waarover thans wordt gesproken,
aanleiding is om te bespreken of invoering
van de maandaanlevering op de beoogde
datum in de huidige pensioenregeling nog
opportuun is. Dit zal besproken worden in
2019. Het onderhandelaarsakkoord wordt
nog wel voorgelegd aan de (bestuurlijke)
achterbannen van de partijen in de PK. Na
instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het
personeel bij de overheid en het onderwijs
en burgerambtenaren bij Defensie.

Aanpassing statuten ABP

ABP heeft aangegeven in het geval van
de complexiteitsproblematiek bij de eindloonregeling van de bestaande wettelijke
bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en het fondsbestuur te willen afwijken.
Met andere woorden; ondanks dat sociale
partners over de inhoud van de pensioenregeling gaan, wil ABP eenzijdig op deze
inhoud ingrijpen. Om dit in de opvatting van
ABP-bestuur mogelijk te maken heeft het
een voorstel tot wijziging van de statuten
voor een adviesaanvraag bij het Verant-

woordingsorgaan (VO) van het ABP ingediend. Dat advies dat met het ABP-bestuur
wordt besproken op 28 september 2017,
is op het moment van schrijven niet bekend.

GOV|MHB

In het deelakkoord van april 2015 heeft de
GOV|MHB reeds de afspraak gemaakt een
toekomstbestendig pensioenstelsel in te
richten dat fiscaal zuiver, robuust en beheersbaar is, en nauwe aansluiting vindt bij
het personeelssysteem van Defensie en het
verloop van de militaire loopbaan. Het besef
van de noodzaak om de huidige eindloonregeling te verlaten is dus aanwezig en staat
niet ter discussie. Vanwege de eerder genoemde complexiteit en de nauwe samenhang met het loongebouw bij Defensie is
het echter wel van belang on het proces om
tot een nieuw stelsel te komen zorgvuldig te
doorlopen. En tot dat sociale partners overeenstemming over dit nieuwe pensioenstelsel hebben bereikt, zullen er (tijdelijke)
afspraken gemaakt moeten worden om de
huidige regeling fiscaal zuiver en uitvoerbaar
te houden. Als het ABP-bestuur desondanks
toch voornemens blijft om eenzijdig op de
inhoud van de regeling in te grijpen, zullen
wij er alles aan doen om dit tegen te houden, ook als dat betekent dat wij juridische
stappen moeten ondernemen. Om dit bij het
ABP scherp op het netvlies te krijgen is er op
20 september j.l. een brief elders in dit blad
opgenomen, door een advocaat namens
de Centrales van Overheidspersoneel bij de
sector Defensie verstuurd naar het ABPbestuur. Hierin is aangegeven dat zowel een
voorgenomen wijziging van de statuten als
eenzijdig ingrijpen in de eindloonregeling
niet wordt getolereerd. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in het sectoroverleg Defensie hebben
op 20 september 2017 onderstaande brief gestuurd naar het ABP-bestuur, naar aanleiding
van de voorgenomen maatregel van dat bestuur om de militaire eindloonregeling te
beëindigen en deze vanaf 1 januari 2018 uit te voeren als middelloonregeling.
Aan: het ABP-bestuur
t.a.v. de voorzitter
mevrouw drs. C. Wortmann-Kool
Postbus 4874
6401 JP Heerlen
Datum:
Betreft:

20 september 2017
onbevoegdheid ABP om pensioenovereenkomst en/of pensioenreglement militairen zelfstandig te wijzigen

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,
Tot mij wendden zich vertegenwoordigers van de defensievakbonden VBM, AFMP/MARVER, GOV/MHB en ACOM, tevens de
vertegenwoordigers van de sectie Defensie in de Centrales voor Overheidspersoneel. Zij verzochten mij hun belangen te behartigen in een
lopende discussie met ABP over samengevat het pensioen van militairen. Daartoe stelden ze mij in het bezit van verschillende documenten
en correspondentie met ABP.
ABP geeft aan eigenstandig pensioen militairen te gaan wijzigen
Uit die stukken – onder meer de brieven van 4 september j.l. en 22 maart 2017 - leiden zij af dat ABP op 1 oktober a.s. ‘definitieve stappen
moet nemen in het implementatieproces.’ Begrijp ik de stukken goed, dan heeft dat tot gevolg dat ABP vanaf 1 januari 2018 niet langer de
pensioenovereenkomst van militairen uitvoert.
ABP voert dan niet langer de eindloonregeling uit maar een middelloonregeling. In o.m. uw brief van 22 maart 2017 gaf ABP aan dat een
overstap van eindloon naar middelloon onvermijdelijk zou zijn. ABP kondigde aan eigenstandig in te zullen grijpen in de inhoud van de
eindloonregeling.
De defensievakbonden en Centrales voor Overheidspersoneel hebben eveneens begrepen dat ABP van plan is om de statuten te wijzigen.
Volgens dat voorstel zou ABP na de statutenwijziging in bepaalde gevallen bevoegd worden om zelfstandig de pensioenovereenkomsten/of
het pensioenreglement van militairen te wijzigen. Dat voornemen is niet acceptabel, in strijd met de wet en nietig. ABP moet de door sociale
partners afgesproken pensioenovereenkomst nakomen.
Sociale partners bepalen inhoud pensioenovereenkomst militairen
ABP is als pensioenuitvoerder niet bevoegd om de pensioenovereenkomst of het pensioenreglement te wijzigen zonder instemming van
de vakbonden (sociale partners). ABP is dus niet bevoegd om vanaf 1 januari 2018 een andere pensioenovereenkomst (middelloon) uit te
voeren dan die door sociale partners is overeengekomen (eindloon).
ABP is evenmin bevoegd om de statuten te wijzigen op de voorgestelde wijze. Dat is in strijd met de wet. Het lijkt mijn cliënten verstandig
om u hier - ter vermijding van elk misverstand - (opnieuw)1 op te wijzen.
Sociale partners zijn en blijven bereid om in overleg te komen tot een complexiteitsreductie van de eindloonregeling. ABP is niet bevoegd om
eigenstandig de inhoud van de pensioenovereenkomst te wijzigen.
Indien ABP dat toch doet en niet de door sociale partners overeengekomen pensioenovereenkomst voor militairen blijft uitvoeren, is dat
voor rekening en risico van ABP. Mijn cliënten stellen u reeds nu voor alsdan verantwoordelijk en aansprakelijk. Ik wijs er op dat ABP in
gebreke is indien ABP de pensioenovereenkomst niet uitvoert. Mijn cliënten gaan er van uit dat ABP zich aan de afspraken en de wettelijke
en statutaire bevoegdheidsverdeling houdt.
ABP is onbevoegd om pensioenovereenkomst en -reglement militairen te wijzigen
ABP heeft in diverse brieven aangegeven dat het bij uitblijvende complexiteitsreducerende maatregelen eigenstandig zal ingrijpen in de
inhoud van de eindloonregeling. Daartoe is ABP niet bevoegd.
Uit de wet (artikel 4 lid 3 WPA), de pensioenovereenkomst én de statuten van ABP volgt dat sociale partners de inhoud van de
pensioenovereenkomst bepalen.
ABP is als pensioenuitvoerder gehouden die pensioenovereenkomst uit te voeren (vergelijk artikel 32 jo. 35 Pensioenwet). Deze
bevoegdheidsverdeling is de kern van het Nederlandse pensioenstelsel. Niet de pensioenuitvoerder maar sociale partners zijn leidend
wat betreft de inhoud van de pensioenovereenkomst. ABP moet die pensioenovereenkomst uitvoeren. Het pensioenreglement moet
overeenstemmen met de pensioenovereenkomst en niet andersom. Artikel 35 van de Pensioenwet is kristalhelder.
Voorschriften over een integere en beheerste bedrijfsvoering – zoals onder meer bepaald in artikel 143 Pensioenwet - richten zich tot de
pensioenuitvoerder. Dat geeft ABP geen bevoegdheid om af te wijken van de wet.
1 Vergelijk ook de brief van de minister van Defensie van 7 september j.l. en de gezamenlijke brief van 17 mei 2017 van de minister en de Centrales van Overheidspersoneel.
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Dat erkent ABP in de brief van 22 maart 2017. Daarin staat namelijk dat ABP zich genoodzaakt voelt om af te wijken van ‘de
reguliere bevoegdheidsverdeling tussen bestuur en sociale partners.’ Ook de brief van 18 september j.l. onderschrijft de wettelijke
bevoegdheidsverdeling.
Voorgenomen statutenwijziging ABP is in strijd met de wet en leidt tot nietigheid
Uit het voorgaande blijkt dat de door ABP voorgenomen wijziging en de voorgenomen statutenwijziging afwijkt van de wet.
ABP zou volgens die beoogde statuten bevoegd worden om:
‘een pensioenreglement vast te stellen of te wijzigen indien een wettelijke verplichting, waaronder de verplichting van het fonds zijn
organisatie zodanig in te richten dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt, hem daartoe noopt.’
Als gezegd is een integere en beheerste bedrijfsvoering geen rechtsgeldige reden voor ABP om de pensioenovereenkomst eigenstandig te
wijzigen. Dat is het niet voordat het in de statuten staat en dat is het ook niet nadat het in de statuten staat.
Cru gezegd zou ABP wegens ICT problemen en non compliance bevoegd worden om de pensioenovereenkomst van sociale partners via
het pensioenreglement zelfstandig te wijzigen indien ABP van mening is dat ICT problemen en non compliance leidt tot problemen met de
beheerste en integere bedrijfsvoering. Dat kan niet en dat mag niet.
Anders geformuleerd: het probleem is dat ABP moeite heeft om de pensioenovereenkomst na te komen en uit te voeren. Problemen met de
uitvoering van de door ABP aanvaarde pensioenovereenkomst rechtvaardigt niet een wijziging van de inhoud van de pensioenovereenkomst
of het pensioenreglement door ABP.
Zulke statuten zouden in strijd zijn met de wet. De gewijzigde statutaire bepaling en de wijziging zou nietig zijn. Bovendien is de
voorgestelde formulering te ruim. Het is onduidelijk wanneer sprake is van een (volgens ABP) gerechtvaardigd ingrijpen in de
pensioenovereenkomst wegens een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het is voor de Centrales van Overheidspersoneel ook onduidelijk
welke bedrijfsuitvoeringsmaatregelen ABP heeft genomen om de uitvoering na 2017 te continueren. Verwacht mag worden dat ABP er voor
zorgt dat de pensioenovereenkomst van militairen wordt uitgevoerd.
ABP meent blijkbaar nu al dat een wijziging van eindloon naar middelloon gerechtvaardigd kan worden omdat er discussie is over de
beheerste en integere bedrijfsvoering door ABP. Dat gaat (veel te) ver.
Mijn cliënten gaan er van uit dat u de statutenwijziging niet passeert omdat de statuten in strijd zijn met de wet.
Graag ontvang ik binnen 2 weken na dagtekening van deze brief uw bevestiging dat
(1) de statuten niet worden gewijzigd op de door ABP voorgenomen wijze en
(2) ABP de pensioenovereenkomst van militair personeel uitvoert en blijft uitvoeren. Bij gebreke van deze bevestiging geef ik mijn cliënten in
overweging om rechtsmaatregelen te treffen. Ik vertrouw er op dat het zo ver niet hoeft te komen.
Tot slot
Uw brieven en voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst en pensioenreglement van militairen alsmede de voorgenomen
statutenwijziging maken deze reactie noodzakelijk.
Dat neemt niet weg dat de centrales van Overheidspersoneel en vakbonden in de sector Defensie bereid zijn en blijven om te komen tot
afspraken met Defensie en om ABP als uitvoerder daarbij te betrekken.
Dat geldt zowel voor het reduceren van de complexiteit bij de pensioenuitvoering als de wijziging van de fiscale pensioenrichtleeftijd. Zij
zullen u zo spoedig mogelijk daarover informeren zodat een en ander verwerkt en uitgevoerd kan worden.
Een kopie van deze brief stuur ik ter informatie aan de minister van Defensie.
Met vriendelijke groet,
Namens de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie en
vakbonden voor militair personeel,

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk
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Arbeidsvoorwaarden

door René Bliek

Defensiepersoneel in actie1

H

De defensiebonden hebben namens het defensiepersoneel het signaal afgegeven dat u het
arbeidsvoorwaarden eindbod onacceptabel vindt. Er spreekt niet de waardering uit die u van
onze minister en het kabinet verwacht. De vakbonden hebben dan ook aan de minister gevraagd om met een nieuw en beter arbeidsvoorwaardenbod te komen.

elaas heeft dit verzoek er tot
op de dag van vandaag niet toe
geleid dat wij een nieuw bod en/
of onderhandelaarsresultaat aan
u kunnen voorleggen. Om die reden zijn de
bonden een actietraject gestart en we zijn
nu voor de tweede keer op pad naar de diverse defensielocaties om het personeel te
informeren over wat we tot nu toe gedaan
hebben en wat we de komende periode nog
gaan doen. Onderstaand een overzicht van
de activiteiten tot nu toe:

Afstemmingsoverleg

Vlak voor het zomerverlof heeft er op 6
juli 2017 een afstemmingsoverleg met de
medezeggenschap plaatsgevonden. Tijdens
dit overleg is uitgebreid gesproken over het
stilleggen van de reorganisaties. Dit kan
immers leiden tot onvrede bij het personeel
omdat het graag duidelijkheid wil hebben
over zijn toekomst. Uit de drukbezochte
bijeenkomst bleek dat het stilleggen van de
reorganisaties inderdaad door de collega’s
als pijnlijk en soms als niet wenselijk wordt
ervaren. Het signaal dat de vertegenwoordigers van de medezeggenschap tijdens
deze bijeenkomst hebben afgegeven was:
samen staan we sterk en hoewel het stilleggen van reorganisaties soms als pijnlijk
wordt ervaren is dit geen reden om het niet
te doen, tenzij – en dat is een gezamenlijk
standpunt – de (openbare) veiligheid in het
geding is. Eén ding is zeker: Defensie voelt
de druk van het opgeschorte overleg en
heeft dit herhaaldelijk richting de bonden
aangegeven.

volgende twee stellingen:
• Vindt u ook niet dat er geïnvesteerd moet
worden in Defensie? Zodat wij goed en
veilig ons werk kunnen doen en daarmee
uw veiligheid kunnen beschermen?
• Vindt u ook niet dat wij een goede cao
verdienen?
Donderdag 3 augustus was de aftrap van
de actie ‘Vrije Vogel’. De samenwerkende
bonden riepen hun leden bij de Koninklijke
Marechaussee (KMar) op om het handhaven van de Wet Mulder te staken. In
plaats daarvan kunnen marechaussees
‘waarschuwingsbonnen’ uitdelen. In dit
geval door voor de looptijd van het gehele
actietraject geen bekeuringen meer uit te
schrijven. Marechaussees gebruiken voor
deze actie een vervangende actiebon die
aan staande gehouden overtreders kan
worden uitgereikt.

naleefden. Door uitgebreide paspoortcontroles waren de wachtrijen soms langer dan
normaal. De doelstelling was wel dat de
passagier gewoon op tijd kon vertrekken.
Mede om die reden was er veelal begrip
voor onze acties. Vooralsnog bleef Schiphol
buiten de actie. Daar hebben de marechaussees wel actieflyers overhandigd aan
vertrekkende passagiers. Dat gebeurde ook
in Eindhoven en Rotterdam.
De acties van de KMar hebben menig
wenkbrauw doen fronzen. Niet alleen bij
de top van Defensie, maar ook bij vele anderen. Gelukkig voor ons was er ook veel
media-aandacht voor deze acties. Nederland is er natuurlijk niet aan gewend dat
misschien wel het meest loyale personeel
van Nederland actie voert. Het is namelijk
het defensiepersoneel dat sinds jaar en dag
de politieke bezuinigingsopdrachten braaf
heeft uitgevoerd. Maar nu is echt de maat
vol.

Stiptheidsacties

Het ministerie ‘belegerd’

Geen bonnen

Ook zijn de bonden vanaf 4 augustus gestart (voor drie weken) met stiptheidsacties
op Eindhoven Airport en Rotterdam The
Hague Airport. De stiptheidsacties in Eindhoven en Rotterdam hielden in dat marechaussees de wet- en regelgeving strikt

Op 15 september hebben 100 (maximaal
conform de vergunning) collega’s op 15
september in een zonnig Den Haag het
ministerie ‘belegerd’. Hier vroegen wij aandacht voor het vastgelopen cao-overleg bij
Defensie en een voor haar taak berekende

Flyer-acties

Na de flyer acties op de Veteranendag en
de Marinedagen hebben de bonden op de
laatste dag van de 4-daagse van Nijmegen,
actie gevoerd met spandoeken met daarop
de tekst ‘Vrede en veiligheid is een groot
goed maar niet voor de krijgsmacht want
die is bijna bankroet’.

Petitie

Tijdens het verlof zijn we de petitie ”Steun
het defensiepersoneel en het thuisfront in
actie” gestart. Wij vragen u deze petitie te
(laten) tekenen als het eens bent met de
1

www.defensiepersoneelinactie.nl/

Premier Rutte bezocht onze militairen van de Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen en
ging samen met hun aan het ontbijt. Goed voor onze mannen en vrouwen.
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en toekomstbestendige krijgsmacht. Anderhalf uur lang werden alle in- en uitgangen van het departement geblokkeerd en
om het kwartier loeiden sirenes. Ook werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met het publiek. Met de ‘belegering’
van het ministerie wijzen de actievoerders
minister en politiek er op dat er iets moet
gebeuren aan de salarisachterstand en
moet er een einde komen aan de jarenlange
verwaarlozing van de krijgsmacht. Voordat
alle in- en uitgangen van het ministerie
werden geblokkeerd, hebben de voorzitters
van de gezamenlijke vakbonden de actievoerders, een goede mix van burgers en
militairen, nogmaals uitgelegd waar het de
bonden om te doen is.

Komen er nog meer acties?

Ja. We voeren de acties langzaam op.
Uiteraard binnen de grenzen van de wet. De
veiligheid blijft gegarandeerd en we blijven
onze defensietaken vervullen. Na onze
eerder genoemde succesvolle stiptheidsacties op de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam van onze KMAR collega’s, staat een
stiptheidsactie op Schiphol nog steeds op
het lijstje. En als er niet op korte termijn een
cao komt gaan we op 2 november een grote
actie houden.

Helaas is het lastig om onze can do mentaliteit tijdelijk en plaatselijk uit te zetten.
Niemand bij Defensie heeft er een probleem
mee om een tandje bij te schakelen als het
gaat om hulp te verlenen om de nood als
gevolg van de orkaan Irma te lenigen. De
KMar heeft bijv. een evacuatiecentrum ingericht en de wederopbouw van het eiland
Sint Maarten zal geleid worden door de
voormalig commandant van de Marechaussee Hans Leijtens. Er zijn op dit moment
al meer dan 550 militairen ter plekke. Die
doen daar echt goed werk.
Doordat wij niet goed in staat zijn om gehoor te vinden binnen en buiten Defensie
kan het zo zijn dat er bij volgende acties
meer overlast zal zijn voor het publiek. Dat
is natuurlijk een risico als je steun zoekt bij
de bevolking, maar een inzetbare krijgsmacht heeft echt meer geld nodig. Ook voor
het personeel.
Het gaat immers niet uitsluitend om een
nieuwe cao, maar misschien nog wel meer
over de ontbrekende wil van de politiek
om defensiepersoneel gewoon zijn werk
te kunnen laten uitvoeren. De tekorten aan
personeel worden per maand groter en de
bereidheid om de problemen op de werk-

vloer op te lossen neemt af. Basis is daarvoor nog steeds dat er te weinig personeel
is om het werk professioneel uit te blijven
voeren. Verloven worden ingetrokken en de
defensieleiding blijft natuurlijk aangeven
dat Defensie doorgaat waar anderen stoppen. Ik zal de laatste zijn om het hier niet
mee eens te zijn, maar dan moet er wel een
punt op de horizon zijn dat en wanneer er
weer voldoende personeel en voldoende
inzetbaar materieel is.
Het is dan goed om in het afscheidsinterview in de Telegraaf van 16 september jl.
te lezen dat in ieder geval de Luitenantgeneraal der mariniers Rob Verkerk, Commandant Zeestrijdkrachten, erkent dat de
focus niet alleen op materieel-herstel kan
liggen. Ook moeten er minimaal concurrerende arbeidsvoorwaarden geboden worden. Dit soort uitspraken op dit niveau zijn
noodzakelijk om weer vertrouwen te krijgen
in onze militaire top.
Bottom-line is dat vooralsnog maar weinigen het voor het defensiepersoneel hebben
opgenomen, zowel binnen als buiten de
defensieorganisatie. Het is nu tijd om zelf
op te komen voor uw eigen belangen. Anderen doen het niet voor u!

Verantwoordelijkheid afwentelen

door O.W. Borgeld

Eén van onze collega’s is voor enkele jaren met zijn gezin in het buitenland geplaatst. Zoals
gebruikelijk heeft hij vanwege deze plaatsing een voorschot ontvangen. Na vele maanden is dit
voorschot afbetaald en vraagt deze collega om een deel van zijn salaris op zijn Nederlandse rekening te laten storten in plaats van het geheel in het buitenland te ontvangen. Op het formulier
EIGEN DELEGATIE VAST BEDRAG kan nl. geen bankrekeningnummer worden ingevuld.

D

e volgende maand ziet hij op zijn salarisspecificatie dat
het gevraagde bedrag op een voor hem totaal onbekende
rekening is overgeboekt. Vanuit het buitenland neemt hij
contact op met DCHR (het bureau dat voor dit soort betalingen verantwoordelijk is). Daar moet men een en ander uitzoeken
en hij krijgt als antwoord: “In NSK (het salarissysteem; OB) staat
bij uw EIGEN DELEGATIE VAST BEDRAG (ter hoogte van € 1.500)
bankrnr. NL98RABO123456789 met ingangsdatum 01-06-2017
en einddatum 30-06-2017. Met ingang van 01-07-2017 staat hier
uw bankrnr. NL17RABO9876543210. Hoe dat is gekomen is voor
ons niet meer na te gaan, omdat de e-forms (de brondocumenten:
O.B.) door een incident niet meer terug te halen zijn.”

Onze collega is het hier niet mee eens en gaat bij DCHR reclameren.
Dan komt er als antwoord van DCHR: “Naar aanleiding van case:
ABCDEF met het onderwerp: Salaris op verkeerd rekening nr, kunnen wij u het volgende berichten: ‘Hierbij informeer ik u dat we u
(sic) rekeningnummer bij uw vast bedrag NL hebben aangepast
naar rekening nummer NL17RABO9876543210. Helaas kan ik de
brondoc niet meer terughalen om te kijken welk nummer in juni was
aangegeven door u om te muteren door u. Omdat het e-form nu
niet meer zichtbaar is. Indien het geld terugkomt naar rekening van
defensie, zullen wij zorgdragen dat deze alsnog naar uw rekening
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wordt overgemaakt.’ Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd. Uw case wordt hiermee afgesloten.”
Onze collega is natuurlijk niet tevreden met dit antwoord en reageert nogmaals naar DCHR. Ook nu weer reageert DCHR: “Er is
navraag gedaan bij bureau Betalingen of de overboeking van de
€ 1.500 op bankrnr. NL98RABO0123456789 teruggestort is. Dat is
niet gebeurd. Dat betekent dat het bedrag nog op deze bankrekening staat. Ik wil u daarom adviseren om contact op te nemen met
de bank.”
Op dit moment heeft onze collega de hulp van een GOV|MHB-jurist
ingeroepen. Deze heeft vastgesteld dat de salarisbetaling een
verantwoordelijkheid is van de werkgever. Dat er een betaling naar
een verkeerde rekening heeft plaatsgevonden is dan ook het risico
van de werkgever en dat is in dit geval DCHR/de minister van Defensie. De jurist heeft in samenspraak met de collega besloten een
bezwaarschrift in te dienen omdat de minister verantwoordelijk is
voor de (foute) handelingen van haar ambtenaren. Het resultaat van
het bezwaar is dat onze collega een maand later, zonder enige uitleg of woord van excuus, het geld alsnog op zijn bankrekening heeft
ontvangen. Het bezwaar is nog niet afgedaan, maar de Minister
heeft nog een maand of twee de tijd om te antwoorden.

Pensioenen

door Martin Weusthuis

Burgerambtenaren:
Weer een jaar langer werken!?
Van onze burgerleden komt de vraag waarom de GOV|MHB in de Pensioenkamer heeft ingestemd met weer een
verhoging van de pensioenrichtleeftijd; deze keer per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Dat betekent toch weer een jaar
langer werken en een verdere versobering van het ABP-pensioen?

H

et antwoord ligt genuanceerd en
hieronder de uitleg waarom de
GOV|MHB er dan toch mee akkoord gaat. De vraag is geboren
uit de gedachte dat er weer een jaar langer
gewerkt moet worden, van nu 67 jaar naar
68 jaar voordat het pensioen ingaat. Dat ligt
echter anders. De pensioenrichtleeftijd is
namelijk niet de pensioenleeftijd. Een stukje
actuariële techniek.
De pensioenrichtleeftijd wordt bij wet voorgeschreven voor alle pensioenuitvoerders
van Nederland. De pensioenrichtleeftijd is
de pensioenleeftijd waarop de actuariële
sommen zich richten bij de berekening van
de jaarlijkse pensioenopbouw en het pensioen dat uiteindelijk op pensioenrichtleeftijd
in totaal fiscaal begunstigd mag worden
opgebouwd. Uw pensioenleeftijd kunt u onafhankelijk van de pensioenrichtleeftijd nog
steeds zelf kiezen. Er zijn echter grenzen. U
kunt uw pensioen op z’n vroegst laten ingaan vanaf 60 jaar tot op z’n laatst 5 jaar na
de op enig moment geldende AOW-datum.
De wetgever heeft enkele jaren geleden in
de wet vastgelegd dat AOW-leeftijd en
pensioenrichtleeftijd meelopen met de
resterende levensverwachting op 65 jaar.
Op die manier blijft bij een blijvend stijgende
levensverwachting de periode waarover
AOW en pensioen worden uitgekeerd in
de toekomst gelijk en daarmee langdurig
betaalbaar.
Op 1 januari 2014 werd de pensioenrichtleeftijd vanwege achterstallig onderhoud in
één keer verhoogd naar 67 jaar, daarvoor
was deze sinds mensenheugenis 65 jaar. In
2016 stelde het CBS vast dat de levensverwachting op 65 jaar weer met een jaar was
gestegen, zodat eind 2016 werd vastgelegd
dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari
2018 ook met een jaar naar 68 jaar zou
stijgen.

hogere pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan
een lager opbouwpercentage waardoor de
uiteindelijke totale pensioenopbouw ongeacht het aantal opbouwjaren gelijk blijft.
Kortom, op die manier wordt bewerkstelligd
dat u langer doorwerkt om uw pensioen op
peil te houden.
In afwijking van het principe van een stijgende pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan
een dalend opbouwpercentage, heeft het
de fiscus behaagd het maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling bij
de pensioenrichtleeftijd 68 jaar in 2018 te
laten staan op 1,875%. Op dit moment in
2017 is het opbouwpercentage ook 1,875%,
maar dan gerelateerd aan de pensioenrichtleeftijd 67 jaar.
De fiscus staat toe om in 2018 niet aan te
sluiten bij de verhoging van de pensioenrichtleeftijd, maar die gelijk te houden op
bijv. 67 jaar. In dat geval geldt de eis dat
er niet meer pensioen mag worden opgebouwd dan bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar
en opbouwpercentage 1,875%. Gevolg is
dat de fiscus bij pensioenrichtleeftijd 67
jaar een maximaal opbouwpercentage van
1,738% voorschrijft. Bij een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar is het maximale opbouwpercentage 1,614% en bij 65 jaar is dat
percentage maximaal 1,502%.
In de Pensioenkamer hadden we de pensioenrichtleeftijd in 2018 op 67 jaar kunnen
laten staan, maar dan zou u geconfronteerd
worden met een lagere opbouw. We heb-

ben gekozen voor 68 jaar omdat het gelijkblijvende opbouwpercentage daar reden toe
gaf. Actuarieel gezien is het overigens om
het even. De pensioenschade die optreedt
door over te gaan naar pensioenrichtleeftijd
68 jaar met opbouwpercentage 1,875%, is
in euro’s gelijk aan het blijven bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar met opbouwpercentage
1,738%.
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd
in 2018 heeft geen gevolgen voor de fiscale
pensioenopbouw vóór die datum. Naarmate
het aantal pensioenopbouwjaren vóór 2014
groter is betekent het doorschuiven van
de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 en
later 68 jaar, in pensioenresultaat steeds
minder. Het aantal jaren van verlaagde opbouw is namelijk steeds minder. Voor degenen die vlak voor hun pensioen staan is het
zelfs zo dat de jaarlijkse verminderingen na
2014 in pensioenresultaat gemeten slechts
in de schaduw staan van de jaarlijkse pensioenopbouw door langer doorwerken na
65 jaar. Het langer doorwerken gaat dus
gepaard met een hoger pensioen. Maar het
blijft langer doorwerken en dat voelt voor
veel mensen toch als een aantasting van
hun levensgeluk.
Intussen kunt u zoals gezegd nog steeds,
onafhankelijk van de op enig moment geldende pensioenrichtleeftijd, uw eigen individuele pensioendatum kiezen binnen de
grenzen van het ABP-pensioenreglement
vanaf 60 jaar tot 5 jaar na AOW-datum.

Door het steeds opschuiven van de pensioenrichtleeftijd wordt de periode daarvoor,
de periode waarin het pensioen wordt opgebouwd, steeds langer. Als het jaarlijkse
pensioenopbouwpercentage dan gelijk blijft
ontstaan er in de ogen van de fiscus ongewenst hoge pensioenen. Daarom wordt een
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Redactioneel
Uitbreiding Ereteken voor Verdienste
krijgt eindelijk gestalte
Met ingang van 1 oktober 2017 kan naast het Ereteken voor Verdienste in goud en in zilver deze onderscheiding
ook in brons worden toegekend. De regelgeving daartoe is op 15 augustus jl. gepubliceerd in de Staatscourant.
Hiermee wordt, na bijna zeven jaar, invulling gegeven aan een voorstel van de GOV|MHB om commandanten,
ondanks het inkrimpen van het budget ‘Differentiatie in beloning’, toch die mogelijkheden te bieden uitzonderlijke
prestaties van het personeel te blijven belonen.
Ereteken voor Verdienste

Het Ereteken voor Verdienste is bedoeld voor degene die een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse
krijgsmacht. Sinds april 1987 bestaat daartoe het Ereteken voor
Verdienste in goud en in zilver. Demissionair Minister van Defensie
Hennis-Plasschaert heeft nu ingestemd met het uitbreiden van het
Ereteken voor Verdienste met een Ereteken in brons. Naast deze
uitbreiding zijn per gelijke datum ook de verleningscriteria voor de
Eretekens in goud en in zilver aangepast.
De nieuwe verleningscriteria luiden als volgt:
• Het Ereteken in goud kan worden toegekend aan degene die een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gehele Nederlandse
krijgsmacht.
• Het Ereteken in zilver kan worden toegekend aan degene die een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor meerdere krijgsmachtdelen.
• Het Ereteken in brons kan worden toegekend aan degene die een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor een krijgsmachtdeel.
Hierbij geldt dat de toekenning van het Ereteken in goud en in zilver
geschiedt door de minister van Defensie en dat de toekenning van
het Ereteken in brons kan geschieden door het hoofd van een defensieonderdeel.

GOV|MHB

Reeds in januari 2016 wist de GOV|MHB te melden dat er sprake
zou zijn van een uitbreiding van het Ereteken voor Verdienste
met een Ereteken in brons (ProDef-website, ‘Uitbereiding Ereteken
voor Verdienste, n.a.v. voorstel GOV|MHB’, d.d. 6 januari 2016). De
GOV|MHB is verheugd dat m.i.v. oktober a.s., 21 maanden na dato
én bijna zes jaar na het initiële voorstel van de GOV|MHB, commandanten weer een aanvullende mogelijkheid hebben om in voorkomend geval hun erkenning en waardering voor de uitzonderlijke
inzet en prestaties van het personeel te tonen.

Achtergronden bij het oorspronkelijke voorstel van de GOV|MHB
Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2011 is besloten het
budget ‘Differentiatie in beloning’ (DIBEL) te verlagen, in ruil
voor een hogere eindejaarsuitkering. In dat overleg heeft de
GOV|MHB Defensie er toen op gewezen, mede op aandringen
van eenheidscommandanten binnen de krijgsmachtsdelen, dat
daarmee een forse inperking zou ontstaan van de mogelijkheden voor het belonen van personeel. Gezien de turbulente
ontwikkelingen waar Defensie op dat moment voor stond,
voor de GOVMHB een onwenselijke situatie. Om deze inperking enigszins te mitigeren en toch invulling te kunnen blijven
geven aan de erkenning en waardering voor de inspanningen
die het personeel zou moeten leveren, heeft de GOV|MHB toen
voorgesteld om te komen tot een alternatief voor de verminderde beloningsruimte in het budget DIBEL. Hierbij heeft de
GOV|MHB verwezen naar de ontstaansgeschiedenis van het
Onderscheidingsteken voor Langdurige Nederlandse Effectieve
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Dienst als Officier (‘Officierskruis’) die op het moment van het
voorstel (6 december 2011) exact 167 jaar geleden voor het
eerst was toegekend. Deze onderscheiding is immers door
koning Willem II ingesteld om het moraal van de officieren te
verbeteren toen er (ook in 1844) fors moest worden bezuinigd
op Defensie, er grote reorganisaties plaatsvonden en er eenheden werden opgeheven, er minder vaak kon worden geoefend
en als overtollig aangemerkte officieren op non-actief werden
gesteld.
In mei 2012 heeft het toenmalige Hoofd sectie Georganiseerd
Overleg, René Pieters, in navolging van het voorgestelde alternatief, een uitgewerkt voorstel ingediend om het Ereteken
voor Verdienste uit te breiden, in lijn met de rijke tradities en de
geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Altijd een goed inkomen,
ook bij arbeidsongeschiktheid?
Dat heb je zó geregeld!

KORTI
NG
VIA JE
WERKG
EVER

Jij draagt bij aan vrede, vrijheid en veiligheid. Maar werken bij Defensie is ook zwaar met risico’s
en gevaren. Dat weet jij als geen ander. Extra belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Want als
jij uit de running raakt, heeft dat veel impact. Ook op jouw inkomen. Dat kan afzakken tot
bijstandsniveau! Voorkom geldzorgen met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor
iedereen die werkt bij Defensie (militairen én burgerpersoneel).
Jouw voordelen
 Altijd verzekerd van minstens 70% inkomen
tot je AOW

 Je blijft pensioen opbouwen bij
arbeidsongeschiktheid

 Lage maandpremie: minder dan € 5,-

 Extra inkomenszekerheid bij een
hypotheekaanvraag

 Sluit perfect aan op de WIA, jouw cao
en pensioenregeling

 Geen medische vragen bij aanmelding binnen
6 maanden na indiensttreding

Nu regelen, voor altijd een zorg minder!
Bereken je premie op: www.loyalis.nl/defensie
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ADVERTENTIE

Hypotheek: de voordelen van onafhankelijk advies
Voor het afsluiten van een hypotheek heeft u een aantal opties.
U kunt langsgaan bij uw bank, zelf afsluiten via internet of u laat
zich adviseren door een onafhankelijk advieskantoor.

Gaat u op oefening, uitzending, verblijft u op een schip
of onderzeeboot? Dit is voor ons geen probleem. Onze
dienstverlening is hier volledig op ingericht.

Waarom het inschakelen van Prinsenland Adviseurs een goed
idee is
Als volledig onafhankelijk advieskantoor adviseert en bemiddelt
Prinsenland Adviseurs voor nagenoeg alle geldverstrekkers.
Onze adviseurs gaan op zoek naar de hypotheek die het best
past bij uw persoonlijke wensen. Hierbij geldt dat de laagste
rente niet automatisch de laagste maandlast over de gehele
looptijd oplevert. Zo verschillen geldverstrekkers onderling
qua voorwaarden. Enkele onderwerpen die extra aandacht
verdienen bij het adviseren van de juiste hypotheek:
• Automatische rente-afslag gedurende de rentevaste periode
• Heeft de geldverstrekker een goede verhuisregeling
• Kan tussentijds extra worden afgelost
• Geldigheidsduur en kosten voor verlengen offerte
• Bij nieuwbouw: is de depotrente gelijk aan hypotheekrente?

Pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid
Een belangrijk onderdeel van het hypotheekadvies betreft
het in kaart brengen van de risico’s die u loopt bij het
aangaan van de lange termijnverplichting. Denk hierbij aan
arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden, einde relatie
en werkloosheid. Hierbij geldt dat u zich als militair in een
uitzonderlijke positie bevindt. Niet alle producten zijn voor u
geschikt. Als defensiespecialist zijn wij volledig op de hoogte
van de voorzieningen (en hiaten) vanuit de werkgever. Hierdoor
bent u ervan verzekerd gedurende de looptijd van de hypotheek
te profiteren van de beste voorwaarden en laagste maandlast.

Wij zijn volledig op de hoogte van de voor- en nadelen van de
verschillende geldverstrekkers. Hierdoor bent u ervan verzekerd
altijd de laagste maandlasten over de gehele looptijd te betalen.

T. 010-4552500 | www.prinsenland.nl

|

Vraag een informatiepakket aan en bespaar kosten
Advies kost tijd en daarmee geld. Toch zijn wij ervan overtuigd
dat u door het inschakelen van ons kantoor juist geld bespaart.
Bovendien zijn de advies- en bemiddelingskosten fiscaal
aftrekbaar. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag
vrijblijvend een informatiepakket aan. Bel 010 – 4552500 of
mail uw verzoek via info@prinsenland.nl

info@prinsenland.nl | facebook.com/prinsenland

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:
Defensieonderdeel

Eenheid

kandidatenlijst

Kiesdatum

CDC

Centraal Militair Hospitaal

gesloten

11-10-2017

CLAS

Land Warfare Centre

gesloten

17-10-2017

CLSK

Air Operations Control Station

20-09-2017

01-11-2017

CLAS

Opleidings- en Trainingscentrum Genie

21-09-2017

02-11-2017

BS

MIVD

17-10-2017

28-11-2017

CLAS

APS-E Eygelshoven

30-10-2017

11-12-2017

Kijk voor de actuele verkiezingen op:
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Over organiseren

door Peter van Maurik

Deel twee: Doelen en Belangen
Laat ik in deze tweede column mijn filosofische bezwaar tegen de term REorganisatie maar laten vallen. De term
is nu eenmaal ingeburgerd geraakt. Interessanter is het om te kijken waarom in de praktijk (re)organiseren toch
minder simpel blijkt dan ik in mijn eerste column stelde. Ik had immers beloofd u daar de komende periode in mee
te nemen. Voor die praktijkproblemen zijn allerlei redenen te noemen, maar veruit de belangrijkste is de verwarring
rondom doelen en belangen.

N

u lijkt het doel van een reorganisatie in eerste instantie erg
eenvoudig. Het wordt meestal in
het eerste document beschreven.
Binnen de overheid waren dat de afgelopen
jaren natuurlijk de bezuinigingen op de
begroting. Maar ja, bezuinigen op zichzelf
is een vreemd doel. De overheid heeft als
organisatie namelijk al een hoger orde doel,
anders zou ze helemaal niet bestaan. Zij
moet zorgen voor de veiligheid van Nederland, het onderwijs voor kinderen en de
zorgmiddelen om zieke mensen te helpen,
enzovoort. En of je nu bezuinigt of niet, dat
doel verandert niet. Bij de financiële crisis
kwamen er niet minder zieke mensen, er
waren niet minder kinderen en de veiligheidsrisico’s namen niet af. Integendeel
zelfs, in deze voorbeelden was zelfs sprake
van meer werk.
De oplossing is dan om de doelmatigheid,
of beter gezegd, de efficiëntie, te vergroten. Dat wil zeggen dat je hetzelfde gaat
leveren, of liever zelfs meer, tegen lagere
kosten. Dat is een prima reden, tenminste
als je ook controleert of dat doel bereikt
wordt. Zo’n doelmatigheidsdoel betekent
dat je twee dingen in de gaten moet houden; ten eerste dat je ook meer, of minimaal
hetzelfde, levert en ten tweede dat je ook
lagere kosten maakt. Over dit onderwerp in
een latere column meer.
Ik noem deze twee zaken bewust in deze
volgorde want dat moet ook de prioriteit
zijn. Draai je het om, dan ontstaat een risico
dat bezuinigen op zichzelf het doel wordt.
En ja, als dat het doel is, dan wordt de oplossing erg eenvoudig. De meest zuinige

organisatie is er eentje die helemaal niets
meer doet, want die heeft geen variabele
kosten meer. Maakt het gelijk lekker makkelijk om een begroting te plannen. Nog
doelmatiger lijkt het dan een organisatie,
of delen ervan helemaal op te heffen. Nu
is dat natuurlijk onzin, want doelmatigheid
is de verhouding tussen kosten en baten.
En met nulresultaat of uitgaven krijg je een
wiskundig probleempje met het bepalen
van doelmatigheid.
Maar het opheffen van organisatieonderdelen is wel een verleidelijke, en soms
ook wel een verstandige keuze. Bij deze
keuze ontstaat echter een probleem, het
betreffende onderdeel zelf is meestal
van mening dat het niet opgeheven moet
worden. Liever een ander onderdeel en zo
komen (deel)belangen om de hoek kijken.
En belangen, meestal persoonlijke, zijn nu
eenmaal krachtiger dan organisatiedoelen. Dat is niet fout of goed, dat is gewoon
een feit. Het is de taak van leiders om de
belangen in het oog te houden terwijl men
een geloofwaardig en haalbaar doel voor de
hele organisatie weet aan te geven. En dat
kan niet anders zijn dan het handhaven van
het oorspronkelijke doel van de organisatie
met als randvoorwaarden de veranderende
omstandigheden.
Daarbij maakt het niet zoveel uit dat er minder budget is of meer werk is of misschien
zelfs allebei. Zet je het doel goed neer dan
wordt elke reorganisatie een interessante
uitdaging. Wanneer je echter verhullende
taal gaat gebruiken, dan zal niet alleen de
geloofwaardigheid van een reorganisatie
ondergraven worden, dan wordt de kans op

een succesvolle aanpassing van de organisatie ook een stuk kleiner. Dit probleem
is de meest belangrijke oorzaak van het
mislukken van reorganisaties. Want als het
doel niet duidelijk is, of niet geloofwaardig
is, dan gaan belangen de overhand nemen.
Laat ik u als illustratie de vraag stellen
of het duidelijk was wat het doel van de
afgelopen reorganisaties bij Defensie nu
eigenlijk was.
Was dat nu doelmatigheid vergroten of was
dat gewoon een te kleine begroting voor
een te grote taak proberen uit te voeren?
Of was het bedoeld om het kabinet vier jaar
te laten zitten? Misschien wel om de macht
van de ambtelijke top te vergroten? Of om
veel geld te verdienen met het invoeren van
ICT? Was er een kans om gram te halen op
een gevoel dat militairen een riante beloning kregen? Was er iemand misschien in
jongere jaren lid van een antimilitaristische
beweging? Kon je eindelijk je lievelingsplan
uitvoeren, of had je ooit een studie geschreven waar niet naar gekeken was? Misschien
zag iemand een mogelijkheid om zijn positie
te verbeteren? Vond een afdeling dat het
nodig was meer mensen en budget onder
de hoede te krijgen? Of was er een gelegenheid om noodzakelijke innovatie door te
voeren? Of…., vult u maar verder in. En deze
vragen zijn nu precies het probleem.
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Column
door Tom Kofman

Demissionair, de missionarissen,
de missie

D

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er weer op en kan, mag en moet er weer gebikkeld
en gebuffeld worden.

it geldt ook voor de dames en
heren politici. Het moge duidelijk
zijn, dat een nieuw kabinet er voor
half oktober niet in zit. Het demissionaire links/rechtse kabinet zal op Prinsjesdag haar laatste begroting aan den volke
mogen presenteren.
Het formeren van een nieuw kabinet gaat
qua tijdbeslag de geschiedenisboeken in als
een absoluut Nederlands record. Dat heb je
er van als je de ras opportunist en pragmaticus Rutte in zee laat gaan met de missionarissen/zendelingen Buma en Segers en er
een toefje links/liberaal in de persoon van
Pechtold aan meent te moeten toevoegen.
Wat moge de missie van het nieuwe kabinet
worden? Een mens houdt zijn hart vast….Je
moet er toch niet aan denken dat het er in
het bedrijfsleven ook zo aan toe gaat….
Toch valt al deze kneuterige polderpolitiek
volledig in het niet bij de strapatzen van het
illustere duo Donald J. Trump en de NoordKoreaan Kim Jong-un. Fire and fury versus
het afvuren van intercontinentale ballistische raketten (ICBM) en atoomproeven. De
vraag is wat de mogelijkheden zijn om Kim

Jong-un c.s. in te tomen. De optie van militair ingrijpen is niet aan de orde, aangezien
elke preventieve aanval op Noord-Korea
direct zal leiden tot een beschieting van
Seoel (Zuid-Korea), met honderdduizenden
doden als gevolg.
De optie van een nieuwe dood-en-verderf
wapenwedloop moet je niet willen. Het
destabiliseren van het regiem middels economische sancties zal weinig opleveren als
China (PRC) niet actief meewerkt.
De optie van onderhandelen blijft dan nog
over. De praktijk heeft uitgewezen, dat een
verzoeningsgezinde opstelling van Kim niet
in de lijn der verwachtingen ligt. De enige
winst die je kunt boeken is wat tijd. De wereld wordt er al met al niet veiliger op…
In de tussentijd gaat De Nederlandse Bank
(DNB) lustig en rustig door met zich arm te
rekenen als het gaat over onze pensioenen.
Volgens Klaas Knot (president DNB) is het
stelsel “onhoudbaar en moet drastisch
hervormd worden”. Vraagteken!!! Naar mijn
immer uiterst bescheiden mening is er niets
aan de hand. Aan alle toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Alle pensioenfondsen samen halen jaarlijks
ca. 30 miljard euro aan premies binnen (2%
van het totale pensioenvermogen) en over
de afgelopen honderd jaar hebben de fondsen een gemiddeld rendement van ruim 5%
behaald. Het ABP over de afgelopen 24 jaar
gemiddeld 7,7%! De facto is de portefeuille
daarmee inflation proof.
Vervolgens verplicht DNB pensioenfondsen om de hoogte van hun (toekomstige)
betalingsverplichtingen te bepalen op basis
van een risicovrije marktrente, die momenteel op 1,3% ligt! Welke zonderlinge geest
durft de fondsen een regiem op te leggen
dat leidt tot niet-indexeren en zelfs korten
op de pensioenen? De meeste fondsen
presteren uitstekend! DNB hanteert een
onrealistische meetlat en frustreert de
pensioenfondsen. Ga je uit van realistische
rendementen in plaats van de ‘risicovrije
marktrente’, dan is ons stelsel nog steeds
heel goed houdbaar.
Knop moet echt om heer Knot! Gij wilt het
toch niet op uw geweten hebben dat ouderen op de langere termijn aan de bedelstaf
geraken?

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 • INTERPOLIS
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/
ledenvoordeel.
Mailen kan ook:
info@prodef.nl
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