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Beste medewerkers van de DMO, 
  
U heeft ongetwijfeld gehoord dat de onderhandelingen over onze 
arbeidsvoorwaarden vorige week zijn stilgelegd. Daarnaast zijn in januari 2017 onze 
pensioenpremies omhoog gegaan. Ik realiseer mij zeer dat wij allen de verwachting 
hadden dat onze arbeidsvoorwaarden zich in 2017 positief zouden ontwikkelen en 
dat we er op vooruit zouden gaan. Dat is tot op heden niet gebeurd. De afgelopen 
dagen is via verschillende kanalen veel over deze zaken gesproken. Ik vind het 
belangrijk om ook als uw directeur u over deze ontwikkelingen te informeren. 
  
Verloop onderhandelingen met de bonden 
De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben in 2015 
de mogelijkheden onderzocht om tot een CAO te komen. In april 2015 hebben ze 
een deelakkoord afgesloten met daarin opgenomen de volgende onderwerpen 
waarover verder gesproken moest worden: het dienst-eindestelsel, de 
doorontwikkeling van het flexibel personeelsbeleid en de aanpassing van het militaire 
pensioen- en bezoldigingsstelsel. Aansluitend hebben de partijen in oktober 2015 
afspraken gemaakt over een voorziening voor het AOW-gat, waar veel ex-militairen 
en voormalig burgermedewerkers mee te maken zouden krijgen. 
  
In de afgelopen periode is hard gewerkt om afspraken te maken over genoemde 
onderwerpen en onze loonontwikkeling. Helaas is het niet gelukt om tot een voor alle 
partijen acceptabel resultaat te komen. Dit is voor alle partijen een ongelukkige 
situatie en dat geldt zeker voor u als werknemer. We weten allemaal dat 
onderhandelingen over deze onderwerpen lastig kunnen zijn. We weten ook dat 
uiteindelijk toch een balans wordt gevonden tussen de belangen van de 
verschillende partijen. 
  
Ondertussen heeft het stilleggen van het overleg ook negatieve consequenties voor 
onze reorganisatie. Ik vind dat heel vervelend en realiseer mij zeer dat we hier als 
individuele medewerker en organisatie last van hebben. Zodra ik meer weet over de 
gevolgen zal ik u daarover informeren.  
  
De ontwikkeling van onze pensioenpremies  
 
Een andere ongelukkige ontwikkeling is dat met ingang van januari 2017 onze 
pensioenpremies zijn verhoogd. U heeft dat vast gemerkt toen u uw loonstrook 
ontving. Dit voelen we allemaal in onze portemonnee, de een meer dan de ander. De 
oorzaak ligt in de verhoging door het ABP (het pensioenfonds voor 
overheidspersoneel) van de premies voor alle ambtenaren, dus ook voor het 
defensiepersoneel. Het ABP is afhankelijk van de vrije markteconomie. Voor 2017 
houdt het ABP rekening met een lagere rekenrente en een hogere 
levensverwachting (m.a.w. zodra gepensioneerden gemiddeld langer van hun 
pensioen genieten moet het ABP rekening houden met het over een langere periode 
uitbetalen van pensioen). Pensioenfondsen zijn verplicht om een kostendekkende 



premie te hanteren om te kunnen garanderen dat iedereen uiteindelijk zijn pensioen 
krijgt. De daling van de rekenrente is de grootste oorzaak van de premiestijging. Dit 
zien we dus terug op onze loonstrook. 
  
Voor het AOW-gat heeft onze Minister van Defensie een aanvullende maatregel 
getroffen. Op vrijdag 20 januari 2017 heeft ze de Tweede Kamer laten weten dat 
Defensie militairen en burgers met een AOW-gat een betere compensatie gaat 
aanbieden. Dit onderwerp staat overigens nog steeds op de politieke agenda.   
  
Tot slot 
 
Arbeidsvoorwaarden en pensioenen zijn heel belangrijk voor ons allemaal. Ik besef 
mij zeer dat het stroef verlopende arbeidsvoorwaardenproces voor u heel 
teleurstellend is. Laten we daarom samen optrekken om daar waar dat kan van ons 
te laten horen. Dat kan bijvoorbeeld via uw leidinggevende en via de 
medezeggenschap. Ik zeg u toe dat ik dat beslist ook zal doen. 
  
 Met vriendelijke groet, 
Directeur Defensie Materieel Organisatie 
  
 Dr.ir. Arie Jan de Waard 
Vice-admiraal (Technische Dienst) 
 


