
Mailbericht van Luitenant-generaal Leo Beulen Commandant Landstrijdkrachten 
 
 
Van: %NoReply Interne mededeling Defensie  
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 9:10 
Onderwerp: bericht Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Leo Beulen 
 
  
Collega’s, 
 
Werken bij Defensie en ook bij de Koninklijke Landmacht is voor velen van ons een 
levenskeuze, omdat we iets willen betekenen voor ons land. Een keuze met impact, 
ook voor onze familie en vrienden. We zijn gewone mensen. Maar als het er op 
aankomt, worden van ons ongewone dingen verwacht; desnoods riskeren we ons 
leven. Kortom, de organisatie vraagt veel van u en ook ik vraag veel van u. Bij dit 
bijzondere werk horen dan ook een bijzondere arbeidspositie, goede 
arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectief. Als Commandant Landstrijdkrachten 
voel ik mij hiervoor medeverantwoordelijk. 
 
Onze Secretaris-Generaal Wim Geerts heeft u hierover afgelopen vrijdag een e-mail 
gestuurd. Als follow-up van die e-mail wil ik u, net als mijn collega’s van de andere 
defensieonderdelen, graag nader informeren.  
 
Ik weet dat het leeft; dat het u bezighoudt. Net zoals andere zaken, zoals 
doorstroming van FPS Fase II naar Fase III, loopbaanmogelijkheden en vertrouwen 
in de organisatie. Natuurlijk mag u mij hierop aanspreken. Het is daarbij wel zo dat de 
Hoofddirecteur Personeel (HDP) van het Ministerie van Defensie het overleg voert 
met de Centrales van Overheidspersoneel over onze arbeidsvoorwaarden. 
 
Tot mijn spijt blijkt een akkoord nu niet haalbaar. De onderhandelingen zijn lastig en 
gaan over veel onderwerpen. Het gaat niet alleen over het loon. Het gaat onder 
andere ook over het flexibel personeelsbeleid, de diensteinderegeling en het 
pensioen. Onderwerpen die niet alleen de militair raken, maar op diverse punten ook 
het burgerpersoneel. Defensie en de bonden zijn op zoek naar een balans. Helaas 
komen ze er op dit moment niet uit. 
 
Ik vind dit een onbevredigende situatie voor alle betrokken partijen. Voor Defensie, 
voor de bonden, maar op de eerste plaats natuurlijk vooral voor u als werknemer. 
Onderhandelingen zijn lastig. Beide partijen zoeken naar de best mogelijke uitkomst. 
Dit vraagt tijd en zorgvuldigheid. Ik vertrouw er op dat er uiteindelijk wel 
overeenstemming kan worden bereikt. 
 
 Naast de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden hebben we allemaal te 
maken met hogere pensioenpremies. Dit werd op onze loonstrook van januari goed 
duidelijk. Ons pensioenfonds ABP heeft de pensioenpremies voor alle ambtenaren 
verhoogd. Dus ook voor het Defensiepersoneel. Het ABP is afhankelijk van de 
wereldeconomie en moet rekening houden met een lagere rekenrente en met een 
hogere 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 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. 
 
 De arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel zijn ingewikkelde materie. Maar 
solide arbeidsvoorwaarden zijn wel essentieel. Ik vertrouw er op dat we hier 
uitkomen. Laat ik u verzekeren dat ik waar mogelijk mijn bijdrage lever. 
 
  
 
Leo Beulen 
 
Luitenant-generaal 
 
Commandant Landstrijdkrachten 
 


