
Defensie
SAI\4ENWERKENDE
CENTRALES VAN
OVERHEIDS PERSONEEL

VooÍzitleÍ Sectoroverleg Deíensie
D.l.v. de secretaris mêvÍ. C.L.D. van Agten
Poslbus 556
2501 CN Den Haag

Nummer: CBB/2oT409174

Dalum: 21 oklabeÍ 2414

Onderwerp: rzêlbrlêÍarbeidsvoorwaardenoverleg20l4e.v

Geachte voorzitter,

1 nraart 2013 eindigd€ her tljdvak waarvoor wij mêt u een akkoord over de arbe dsvoolwaarden van

het deíens epersoneel hebben gesloten. De defensiemedewerkers zitten d!s al anderha fjaar zond€r
arbeidsvoorwaardenakkoord. De n het ceorsaf seerd overles sector Defensie sam€nwerkende
Centíales van Ov€rheidspersoneeiv nden het u terst be ansrijk om deze

arbeidsvoorwaardenakkoord loze periode zo snel 
'nose 

jk te bee ndisen.

LooptÍd nieuw akkoord
De Centrales van Overheidspersoneel geven de voorkeLrí a:n eef n euw
arbe dsvoorwaardencontract m€t een korte ooptild. Naar hun ovenuiging z t het defensiepersonee
te wachten op een duidelijk arb€idsvoorwaaíde jk s gnaal. Een s gnaa dat de erkennins en

waard€ring voor hun inzet tot uitdrLrkkrng brêngt en een basis kan vormen voor het herwinner van

vertíouwen in hun we.kgever. De voorstellen die wij ! hleíb j overbrengen zljn op deze looptild
afsestemd. Mochten t ldens de besprekinsen andere ooptjdeninbeeldkomen,danbehoudenwj
ons het recht voor met nadere voorste en of wensen te komen.

Loonontwikkeling
De centrales van overhe dspersoneel 5te en vàst dat dooí ovêrheids ngrijpen de loonontwikke ing

van het defens epersoneel de êfgelopen jaren iágênoeg heeft st lgestaan. Dee s raakt dêt al het
defensiepersonee , zod s het sev. was b j de opselesdê nullijn, dee s specif €ke groepen, zoals h€t

seval was b I de fisca € vereenvoudiging van het oonbesr p.

Wi Defensie een aantrekkelijke werkgevÊr b rlven en voor nog te w€rv€n rnedewerkers zijn, dên

moet gebroken worden met dit ver edefr moet er een :ndêr€ wêg inees agen worden Nu duidelijk ls

dat de m ddelen oÍn drt te rêal sÊren er zu en zrln, i, dat ook mogÊlijk
De Centrà e5 ve.wachten dat ! de bezo dis ns vèn de d-.f€n, emedewerkers zodan g w verbeteren
dèt de koopkracht op het e nde van de oopiijd van het te s uitef èkkoord .anm€rkeljk veíbeterd is



Defensie ls (een vên) de laatste overheidssecto(en)wa.rin een vo waardige 13" maand nog niet is

gerealiseerd. De eindeja.rsuitkering voor de deÍensiemedewerkers ist nog meer dan 2 % verwijderd
vanhetdooronsbeidenbeoogdeniveau.DeCentralesvanOveÍheidspersonee wi eninhetie
sluiten .kkoord een substantiê e vervolgstap zeiten.

Agenda van de toekomst
De Centrales van Overheidspersonee gaven hiervoor al aan dat het speerpunt van de
onderhandelingen zou ínoeten liggen bij de oononiwikkeling. Dat neemt nlet weg dat, gezien de
oniw kkelingÊn in dê maatschappij, het noodzakelijk is om in de komende onderhandelingen te
koínen tot hei concÍetiseren van afspraken over wat in het vorige akkoord "Verdere ontwikkeling
personeelsbeleid" is genoemd. De Centrales van Overheidspersoneel ziln van Ínening dat in de
nadere uitwerking daarvan in ieder geval de hoofdlijnen Ínoeten worden vastgelegd van de volgende

. De borginC van de bijzondere posltie van ínilitairen in de rechtspositie, zodat de kwalitatieve
vast egging daarvan veÍtaald kan worden in (algemene en financiéle) regelgeving.

. De dooroftwikke irC vên het Flexibele personeelssyste€m, waêrbijl

o enerzijds de hu d ge afspraken geèv.lueerd dienen te worden en anderzijds bez en

dient te worden of en ,o já, hoe het systeem eventueel aangepast dient te worden
op grond van maêtschêppelijke ontwikkelingen die te maken hebben met lansere
arbeidsp:rt cipêtie,

o elementen die betrekk nC hebben op het reguleren van de uitstroom, hoe

werknerners van werk naar werk bege eld kurnen worden en hoe, in die geva en

waarin dit niet ukt, inkor.enszekerheid eerea iseerd kan worden deel dienen uit te
maken van deze doorontwikke ingj

o maatrege en geconcretiseerd dienen te worden die medewerkers die op grond van

de huidise {overgangs)regelingen langer in dienst moeten blijven dan vroeger Ln

staat ste en dát ook ( n goede gezondheid en met veel werkvreugde)te doen;

o evensfasebewust personeelsbeleid nader wordt ultgewerkt en beter in de
defensieorgênisatie verankerd dient tê worden. De ervaringen die met gehouden
piots ziln opgedaan kunnen daarbijeen ro spelen;

o afepr.ken gemaakt ínoet-ên worden over de concret sering van de mogelijkheden rot
het vo gen van oplêidingen. De Centrales van Overhe dspersonee zijn vên meninC

dat nieuwe inrpulsen op dit gebied noodzakeiijk zijn, waêrbij de wens vaf de
medewerker een meer prorn nente p aats nnêemt dan nu het geval is;

o de Centra €s vên Overheidspersonee de afspraken die thêns in het Soclêal

Beleidskader vastliggen structuree w len verankeren.

. Het ongedaan maken v.n de ongewefst€ í scale (straf)hefÍins op de uitkerins van de
gewezen militairen.

. Het oplossen vaf het AOW-gat

o als er één onderwerp s dat de gemoederen bij zowel èct ef dienende medewerkers
:ls gewezen medêwêrkers bez gho!dt en dus aparte aandacht verdient in d€ze

inzetbr ef s dat we het d'chten, dan we het voorkomen van een AOw gat We
kunnen de op dit puft evende gevoe ens en zorgen in onze komende bespÍ€kingen



da.roín niet negeren. Dai d€ inzet van de Centrales vaf Overheidspersonee daarbij
zal zijn om (gewezen) deÍensiepersoneel van een dergelijk gat te vrijwaren, spreekt
voor zich.

. Het structureel verankerên van de gevolgen van wetgevirg voor het rn itaire pensioen.

. De contouren van het aanpassen van het bezoldigingsstelsel voor het rnilitaire personeel

waarbiji

o Verschillen in de bezoldisinCstabellen weggenomer zouden moeten worden;

o Het ste sel van toelagen, toeslagen en vergoedingen gemoderniseerd moet worden.

W€rkrelesenheid/-behoud
De afgelopen jaren is er bij het Ministerie van Defens e Íors bezuinigd. Dit heeft op verschillende
Ínanieren zijn weers ag gevonden bij hêt peísoneel. Vele defensiemedewerkers hebben Defens e
(moeten) ver aten, .nderen zitten op dit moment nog n de herplaatsingsperiode. Ook de komende
tijd zal de implementatie van de noe resterende bezuinisinsen tot het vertrek van medewerkers
leiden. Tegelijkertijd zien dê Centra es van Overheidspersoneel dat ta oze funciies nlet of niet tijdiB
gêvu d kunnen woíden.
De Centrales van Overheidspersonee wiilen afspraken maken die het onnodig vertrek van
medewerkers voorkomt. De huidige sienalen, ,oals het irrêgl.]llere verloop onder het
defensiepersoneel, de achterblijvende werving en het bêginnende herste van de economie, maakt
het noodzakÊlijk om tijdig de omslag van Ínaatreselen gericht op ultstroonr naar maatregelen gericht
op behoud en instroom van (sekwalif ceerde) medewerkers te maken.

Toeslagen, to€lagen en vergoêdingen
ln de (financiêle) arbeidsvoorwa.rden zijn nreerderê niet te rechtvaardigen verschi en in de
behandeling van medewerkers opgenomen. Zaken als de overwerkvergoeding voor oversten en hun
burgerequ va ent, het onderscheid tussen Ínedewerkers met er zorder e gen huishouding en
verschillen die zondeí onderliggende argumêntatie h storisch geeroêid zijn, verdleren daarbU onze
asndacht. Verder zouden w j met u wi en spreken over een aanpassing van het vergoedingenregime
voor bere k en beschikbaaÍheid.

Reservisten
De Centrales van Overheidspersonee z en het belang van de reservist voor de defensieoíganisatie
toenemen. De Centrales onderkennen daarbjtwêe zorgwekkende ontwikke ingen. n de eerste
plaats verdringen reserv sten steeds meer de volt jds aangeste de m tair. De inzet vèn flexibele
arbe dskrachten s .at door, althans dreigt dat te doen. ln lijn met de aíspraken in het sociaa akkoord
en de verta ng daarvan wi en centra es met u afspraken maken over de grerzen aan deze
verwàterlng. ln de tweede p aats wi het met de vertaling van dêt belêng ln de rechtsp05itie niet
vlotten. Om de werving van voldoende gekwalificeerd p€rsoneel ook in de toekomst overeind te
houden willen de Centra es met ! spreken over de êrbeidsmarkttoes ag Dit met het doe om
willekeur bij de to€kenn ng te voorkomef en een betere aanslu t ng tussen civie ifkomen en
defensie inkomen te reèl seren



werktijden
Als gevolg van de hedendaagse iechnische mogelijkheden, zoals de telestick en smanphones, wordt
van het defensiepersoneel meer dan ooit gevraagd om ook na werktijd 'ongevraagd/ bereikbaar te
zijn. Hiermee vervaagt de grens tussen de tijd die de deÍensiemedêwerker werkt en vrij is. De
Centra es van Overheidspersoneel vinden dit een ongewenste tendens en wensen daarom met u te
spreken over het herbevestigen van deze grens.
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