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Beste collega, 
 
Een akkoord over de arbeidsvoorwaarden is in uw belang en dat van de organisatie. 
Het moeizame verloop van de onderhandelingen hierover is daarom teleurstellend. 
Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van het bericht van de Secretaris-Generaal. 
Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen nadere informatie krijgt, ontvangt u van mij 
aanvullend bericht. Temeer, omdat velen onder u zich afvragen welke gevolgen het 
stilleggen van het overleg heeft op onze reorganisatietrajecten. 
 
Defensie zoekt naar een balans tussen het kunnen bieden van loonsverhoging en 
het verbeteren van toekomstperspectief. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan 
opleidingsbudgetten voor individuele ontwikkeling. Dat betekent dat er gezocht wordt 
naar een goede financiële verdeling over alle onderwerpen waarover afspraken 
gemaakt moeten worden. Daarover is helaas nog geen overeenstemming bereikt. De 
arbeidsvoorwaarden waarover Defensie en de bonden met elkaar onderhandelen 
komen voort uit het eerste deelakkoord van medio 2015 en betreffen militairen, 
burgers en collega’s die inmiddels met leeftijdsontslag zijn. Het gaat hoofdzakelijk 
om: 
 

• flexibiliseren van het personeelssysteem voor militairen en burgerpersoneel; 
• de diensteinderegeling militairen, rekening houdend met onder meer het 

verhogen van de AOW-leeftijd; 
• loonsverhoging. 

 
Voor het CDC staat 2017 in het teken van het verder verbeteren en aanpassen aan 
de veranderingen bij de Operationele Commando’s. Een toekomstgericht 
arbeidsvoorwaardenakkoord voor militairen en burgerpersoneel zou ons hierbij 
enorm helpen om vlot en zorgvuldig de noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen. 
Als defensieleiding zetten we ons in om met medewerkers en medezeggenschap de 
vertraging van de reorganisaties als gevolg van het uitblijven van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord zoveel mogelijk te beperken. Zo wil ik bijvoorbeeld 
bezien of we sommige van de beoogde effecten van het programma ‘Versterken door 
Samenwerken’ tijdelijk op een andere manier kunnen realiseren, zolang het 
stagnerende overleg de voortgang van de reorganisatietrajecten belemmert. Ook 
zetten we het overleg voort met onze medezeggenschap over lopende programma’s 
zoals ‘Duurzaam Inzetbaar Defensie’ en ‘Loopbaanbegeleiding Burgerpersoneel’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het is daarom goed dat, waar mogelijk, ons overleg met de bonden op deelgebieden 
gewoon door gaat. Zo is bijvoorbeeld voor de divisie Personeel en Organisatie 
Defensie in constructief overleg met de bonden een definitief personeelsvullingsplan 
ontstaan. En zo zie ik nog meer kansen en mogelijkheden om recht te doen aan wat 
wij samen nodig achten voor het vinden van een goede balans tussen individuele 
belangen en organisatiebelangen, met het oog op het ondersteunen van onze 
krijgsmacht. 
 
Kortom, proactief en constructief op zoek gaan naar wat onder de huidige 
omstandigheden nog wel kan is beter dan stilzitten en afwachten. Ik hoop oprecht dat 
er alsnog op relatief korte termijn een passend akkoord kan worden bereikt. 
 
Luitenant-generaal Emile van Duren 
Commandant Commando DienstenCentra 
 


