
Mail van Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk, Commandant 
Zeestrijdkrachten 
 
 
Collega’s, 
 
Ik zal er geen doekjes om winden. Toen ik afgelopen donderdag hoorde dat de 
bonden de onderhandelingen over onze arbeidsvoorwaarden hadden stilgelegd, 
baalde ik. Ieder van u draagt bij aan een veiligere wereld door zich dag in, dag uit in 
te zetten voor de veiligheid van Nederland en haar bondgenoten. Daar hoort iets 
tegenover te staan: behoorlijke arbeidsvoorwaarden, duidelijkheid over 
loonontwikkeling, duidelijkheid over de diensteinderegeling en perspectief op 
loopbaangebied. 
 
Daarnaast merkten we deze maand allemaal dat onze pensioenpremies omhoog zijn 
gegaan. Uw inzet ten opzichte van hoe u hiervoor wordt beloond, is uit balans. Dat 
betreur ik. 
Ik vind het belangrijk dat er een goed arbeidsvoorwaardenakkoord komt. De 
Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben de afgelopen 
tijd intensief onderhandeld om tot een akkoord over de arbeidsvoorwaarden te 
komen. Helaas zonder resultaat en dat is geen goed nieuws 
. 
In april 2015 bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelingsresultaat over 
een eerste deelakkoord. Hierin stonden belangrijke thema’s als het 
diensteindestelsel, de doorontwikkeling van het flexibel personeelssysteem en de 
aanpassing van het pensioen- en bezoldigingsstelsel. Deze thema’s, inclusief 
loonontwikkeling, moesten tijdens de onderhandelingen verder worden ingevuld. De 
wensen van de bonden en Defensie lagen echter te ver uit elkaar. Er werd geen 
balans gevonden. Onderhandelingen zijn lastig en ik hoop dat het overleg snel wordt 
hervat. 
 
Op uw loonstrook van januari zag u dat het ABP de pensioenpremies voor 2017 
heeft verhoogd. Het ABP houdt voor 2017 rekening met een lagere rekenrente en 
een langere levensverwachting van gepensioneerden. Wettelijke voorschriften 
dwingen het ABP tot de premieverhoging. Pensioenfondsen zijn namelijk verplicht 
om een kostendekkende premie te hanteren, zodat iedereen uiteindelijk pensioen 
krijgt. Dat zien we nu dus terug op onze loonstrook, maar straks ook weer in ons 
pensioen. 
 
Maar Defensie pakt ook haar verantwoordelijkheid. Er is door de Minister een 
aanvullende maatregel getroffen om tegemoet te komen in het AOW-gat. Een 
belangrijk besluit want de onvrede hierover binnen de organisatie en bij oud-
militairen is groot.  
 
Oud-defensiemedewerkers krijgen namelijk te maken met een AOW-gat als ze 
gebruik maken van een Wachtgelduitkering of Uitkering Gewezen Militairen. Beide 
uitkeringen stoppen op de 65ste verjaardag. Door het opschuiven van de AOW-
leeftijd wordt de AOW op dat moment nog niet uitgekeerd.  
 
 



 
 
Onze minister liet op 20 januari de Tweede Kamer weten dat Defensie militairen en 
burgers met een AOW-gat een betere compensatie gaat aanbieden: “Het netto-
inkomen gedurende de periode van het AOW-gat zal in ieder geval nooit minder dan 
90% bedragen van het netto-inkomen dat bij 65 zou zijn uitgekeerd als de AOW- en 
pensioenleeftijd nog steeds 65 zouden zijn geweest.” 
 
 
 
 
 
U werkt hard aan het verbeteren van de brede inzetbaarheid van de Koninklijke 
Marine. U zorgt ervoor dat onze schepen naar zee kunnen en dat onze mariniers 
wereldwijd inzetbaar zijn. Dagelijks werkt u aan vrede en veiligheid, op en vanuit zee. 
Ondanks dat de materiële, personele en financiële kaders niet altijd toereikend zijn, 
laat u zien dat u in staat bent ons product te blijven invullen. Ik ben trots op uw 
motivatie, uw can-do mentaliteit. Ik hoop dat het overleg over onze 
arbeidsvoorwaarden snel wordt hervat, zodat u krijgt waar u recht op heeft. 
 
Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk 
 
Commandant Zeestrijdkrachten 
 


