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Op zoek naar de balans 
  
  
We zijn als luchtmacht en als defensie organisatie in beweging, in ontwikkeling. We 
zetten de eerste stappen naar herstel. Maar de weg is lang. Het kost tijd en energie, 
soms een stapje vooruit en soms weer terug. 
 
We hebben al winstmomenten gehad. Zoals de verbetering van de logistieke keten 
en we hebben meer vliegtuigen op de plaat. Om in de woorden van de voormalige 
president van de VS te blijven: ‘yes we can'. Die mijlpalen mogen genoemd worden. 
Dat hebben we samen gedaan en daar ben ik trots op. 
 
Maar ook ik als commandant luchtstrijdkrachten heb wel eens dagen van zorg. 
Momenten waarop je merkt dat we wiebelen. Een stapje terug moeten doen. Dat de 
weegschaal weer even uit balans is. Op dit moment is dat op het gebied van de zorg 
voor ons personeel. U dus. Defensie vraagt veel van u. Ik vraag veel van u. Dat 
realiseer ik me terdege. U werkt mee aan het herstel van de inzetbaarheid van onze 
eenheden en tegelijkertijd blijft de winkel open. Draaien we missies en oefeningen. 
Daar hoort wat passends tegenover te staan. Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en 
perspectief op loopbaangebied. 
 
Gelukkig wordt dat ook onderkend. Er zijn plannen gemaakt om toe te werken naar 
wat we noemen een adaptieve krijgsmacht. Een krijgsmacht die flexibel en duurzaam 
samenwerkt met bedrijven en organisaties. Die personeel en materieel uitwisselt. 
Piekbelastingen zouden dan beter opgevangen kunnen worden.  
 
Voor u als luchtmachter zou dat minder werkdruk opleveren en ook betere 
loopbaanperspectieven doordat er maatwerk geleverd kan worden. Zo zijn we al 
bezig met het inrichten van talent management, individuele loopbaanafspraken en 
het ontlabelen van vacatures. Dit biedt meer kansen en mogelijkheden voor de 
individuele luchtmachter. Voor de organisatie zou het voordelig zijn, omdat we dan 
beter en sneller flexibel kunnen reageren op de voortdurend veranderende 
veiligheidssituatie in de wereld. Win-win. Weegschaal in balans.   
 
Maar naast goede toekomstplannen leven we vooral ook nu, op dit moment. En op 
dit moment is er helaas nog geen goed nieuws over de arbeidsvoorwaarden. De 
bonden hebben de onderhandelingen stilgelegd en we hebben gemerkt dat de 
pensioenpremies van defensiepersoneel omhoog zijn gegaan. Deze ontwikkelingen 
voelen we allemaal, maar natuurlijk de één meer dan de ander. Dat doet pijn, en 
baart zorgen. Ik deel dat met u. Ik zal u proberen uit te leggen wat er nu speelt.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen 
 
Allereerst de onderhandelingen met de bonden. Waarom lopen die eigenlijk vast?  
 
De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben de 
voorbije maanden langdurig en veelvuldig met elkaar onderhandeld om voor het 
defensiepersoneel tot een nieuwe cao te komen. Deze onderhandelingen volgden op 
een periode, waarin beide partijen de mogelijkheden om tot een resultaat te komen al 
gezamenlijk hebben verkend.  
 
Er was sprake van een constructieve aanpak. In april 2015 is er een deelakkoord tot 
stand gekomen met daarin belangrijke thema’s waarover verder gesproken moest 
worden zoals het dienst-eindestelsel, de doorontwikkeling van het flexibel 
personeelsbeleid en de aanpassing van het pensioen- en bezoldigingsstelsel.  
 
In oktober van dat zelfde jaar werden al afspraken gemaakt over een voorziening 
voor het AOW-gat, waar veel ex-militairen en voormalig burgermedewerkers mee te 
maken zouden krijgen. Deze thema's, inclusief loonontwikkeling,  zouden nu tijdens 
de onderhandelingen verder ingevuld worden. Er moest gezocht worden naar een 
evenwicht tussen de wensen van de Centrales van Overheidspersoneel en Defensie 
met het uiteindelijke doel een balans te vinden.  
 
De weegschaal waar ik het al eerder over had. Op meerdere aspecten bleek dit niet 
haalbaar. Een heel onbevredigende situatie voor alle betrokken partijen. Voor 
defensie, de bonden, maar op de eerste plaats voor u als werknemer, want daar gaat 
het natuurlijk allemaal om. Onderhandelingen zijn lastig, dat zien we ook bij 
verkiezingen. De weegschaal zwikt dan nogal eens van links naar rechts. Maar de 
ervaring leert ook dat er uiteindelijk wel weer een balans gevonden wordt. Ik heb 
daar alle vertrouwen in. Het heeft alleen tijd nodig om dit zorgvuldig te doen. Hopelijk 
komen we daar snel op een goede manier uit.  
 
 
Pensioenpremies 
 
Dan de pensioenpremies voor 2017: 
 
Zoals u inmiddels heeft gemerkt, heeft het ABP, het pensioenfonds voor 
overheidspersoneel, de pensioenpremies voor alle ambtenaren verhoogd. Dus ook 
voor het defensiepersoneel. Kan dat zomaar? Ja, helaas kan dat. Ons pensioen 
wordt verzorgd door het ABP. Zij zijn afhankelijk van de vrije markteconomie. Het 
ABP houdt voor 2017 rekening met een lagere rekenrente en met een langere 
levensverwachting (gepensioneerden genieten langer van hun pensioen en dus moet 
er meer uitbetaald worden, het geld moet dus over een langere periode worden 
uitgesmeerd). Wettelijke voorschriften dwingen het ABP tot de premieverhoging.  
 
Pensioenfondsen zijn namelijk verplicht om een kostendekkende premie te hanteren, 
zodat iedereen uiteindelijk pensioen krijgt. Vooral door de daling van die rekenrente 
moet de premie omhoog. Dat zien we dus terug op onze loonstrook.  



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 ex-militairen 
was groot.  
 
En de noodzaak om snel tot een oplossing te komen ook, omdat er immers al ex-
militairen zijn geconfronteerd met dit gat die het dus nu al maandelijks in hun 
portemonnee voelen.  
 
Op vrijdag 20 januari 2017 heeft onze Minister de Tweede Kamer laten weten dat 
Defensie militairen en burgers met een AOW-gat een betere compensatie gaat 
aanbieden: “Het ABP betaalt vanaf deze maand dus een netto AOW-bedrag met 
daarbovenop een aanvullende compensatie. Met deze maatregel wordt nagestreefd 
dat het netto-inkomen gedurende de periode van het AOW-gat in ieder geval nooit 
minder dan 90 procent bedraagt van het netto-inkomen dat bij 65 zou zijn uitgekeerd 
als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.”  
 
Dit onderwerp staat overigens nog steeds op de politieke agenda.    
 
Invloed: 
 
Het is lastige materie die arbeidsvoorwaarden. Ingewikkeld, maar wel heel belangrijk 
en ik snap op zijn tijd ook frustrerend voor u als werknemer. Het voelt misschien wat 
machteloos. Want u zit zelf niet aan die onderhandelingstafel. Toch kunt u indirect 
wel invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld via de MC of gewoon door van u te laten horen.  
 
En u mag erop vertrouwen dat ik mijn stem ook laat horen, daar waar dat kan en 
nodig is.  
 
 
We streven immers allemaal naar een weegschaal in balans. 
 
Commandant Luchtstrijdkrachten   
 
Luitenant-generaal Dennis Luyt 
 


