
Minis!erie van Defensie

De leden van het sectoroverleg Defensie

Onderwerp: Atbedsvoorwaaroenoverteg

Hoófddirectiê Personèer

Eij bantuaa.ding datun,
an.e rcfeíentiê en óndeMeíp

Inleiding
Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt tot 1 rÍtaart 2013. Vanaf het
bereiken van het akkoord in december 2011 hebben de ontwikkelinoen binnen ên
buiten Defensie niet stil gestaan.

Defensie heeft de afgelopen jaren een ingrijpende herinrichting doorgemaakt. [4et
de Nota'In het belang van Nederlànd'zijn de contouren vooT een
toekomstbestendige krijgsmacht beschreven. Hierbij is ook richting gegeven aan
het personeelsbe eid. Aanpassingsvermogen, samenwerklng, persone e vulltng en
betaalbaarheid zljn de vier pijlers van het personeelsbeleid van de toekomst.

Op arberdsvoorwaardel jk vlak tekent zich maatschappelijk een aantal
ontwikkellngen af, zoals langer werken en aanverwante wetgeving op het gebied
van de AOW-leeitljd en pens oenen. Daarnaast geeft het kabinet weer ruimte
voor salarisontwikkellng. De'nullijn'van de afgelopen jaren lijkt daarmee achter
ons te liggen,

Deze en overige ontwtkkelingen geven aanleiding orn tot nieuwe
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te komen. Hierrnee kunnen de essentiële
thema's voor de agenda van de toekomst in sarnenhang met loonontwikkeling
vorm krijgen.

Ik wil u dan ook uitnodigen om samen een nieuw arbe dsvoorwaardenakkoord
voor militairen en b!rgermedewerkers tot stand le brengen. Voor het milltàlr
personeel geldt daarbij dat brj het samenstel van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken rekening wordt gehouden met de specifieke functiekenmerken van een
militàir. De krijgsmacht verdient een houdbaar en modern
arbeidsvoorwaardenstelsel, gericht op een optimale inzet van de militair en het
functioneren van de krijqsmacht.

Doelstelling
Graag spreek ik met u over de rnogelijkheden voor loonontwlkkeling enerzijds, en
de hervorminqen ten aanzren van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid
anderzijds.
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Duidelijk s dat hei hu dige arbeidsvoorwaardenstelsel van Defensie deze
hervormingen steeds minder goed kan faciljteren. Het is dan ook van beláng om
verschillende elementen van het huidige àrbeidsvoorwaèrdenstelselgoed tegen
het licht houden.

Ik wil graag met u spreken over de mogeltkheden tot veÍbetering van het
personeelssysteem voor zowel militairen als burgermedewerkers, De
lnzetbaêrheid van Defensiepersoneel op zowel de interne als externe
arbeidsmarkt is imrners geen luxer maar noodzaak,

Daarnaast constateer k dat de hu dige diensteinderegeling een aanmerkelijke
fiscale belasiing met zich mee brengt. Het stelsel zal, b j ongewilzlgd beleid,
onder steeds grotere Rnanciële en beleidsmatige druk komen te staan. Samen
met u wil jk de mogelijkheden voor een nieuwe en toekomslbestendige
diensteinderegeling, die past binnen de bijzondere conlext van de operatlone/e
inzet. nader onderzoeken.

Hoofdliinen van overleg
Binnen de beleidsmêtige en financiële kaders voorzie ik een
arbeidsvoorwaardenakkoord waarin wij afspraken maken over loonontwikkeling in
sarnenhang met de versterking van het personeelssysteem, de ontwikkeling vàn
een nieuwe diensteindereqeling lnc uslef de bouw van êen nieuw pensioenste sel,
Deze maatregelen moeten worden genomen in combinatie met de noodzakehjke
aanpassingen van het loongebouw-

Het tonen van ambitie is van groot belang, Het realiseren van die ambitie is
crucaaal. Een dantal urgente vraàgstukken, zoals de ophoging vên de AOW leeftijd
en de aanpàssing van de pensroenen, vergen op korte termijn mêàtregelen.
Zowel bij de vormgevlng als bij de implenrentatie van het nreuwe stelsel van
arbeidsvoorwdarden zal een gefaseerde aanpak worden gehanteerd, Resultaten
worden, waar nodig/ in deelakkoorden vàstgelegd, Daarbij zal steeds weer
gezocht worden naar een goede balans lussen de belangen van weTknemeTs en
werkgever,

Ten slottê
We stàên aan de start van het arbeidsvoorwaêrdenover eg, Een overleg dat niet
eenvoudig zal zijn. Let wel, ik ben er van oveÍtuigd dat we deze weg samen
succesvol kunnen afl eggen.

Het defensiepersoneel verdient een goed eindresLrltaat,
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