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Pensioenopbouw en inverdienen 
 
Het opnemen van de inverdientijd leidt tot minder 
pensioenopbouw. Als het onderhandelaarsresultaat een 
akkoord wordt, verandert dat. 

| Lees verder op pagina 34

Oefenen is geen overwerk 
 
Burgerambtenaren die een oefening ondersteunen, 
hebben recht op een overwerkvergoeding en/of een 
consignatievergoeding. Defensie neemt het niet zo nauw … 

| Lees verder op pagina 30

Cao 2018-2020: referendum 
 
Leden van de VBM en BBTV kunnen hun oordeel over het 
onderhandelaarsresultaat 2018 2020 kenbaar maken door in 
een referendum hun stem uit te brengen.

| Lees verder op pagina 21

Cao 2018-2020: 
informatiebijeenkomsten 
 
Een aantal bonden organiseert gezamenlijk 
informatiebijeenkomsten over het onderhandelaarsresultaat. 

| Lees verder op pagina 20

Cao 2018-2020: tekst en toelichting 
 
In deze Trivizier de tekst (met een toelichting) van 
het onderhandelaarsresultaat voor wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden 2018 – 2020.| 

| Lees verder op pagina 10

Cao 2018-2020: inleiding 
 
Op 13 juli waren de onderhandelaars het globaal eens geworden 
over de arbeidsvoorwaarden en de militaire pensioenen. Het 
verwerken was op 20 augustus voltooid

| Lees verder op pagina 6
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Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt 
Op 2 juli heeft minister Ank Bijleveld 14 dapperheidsonderscheidingen uitgereikt op de 
Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Het was voor het eerst in 65 jaar dat een militair 
van de Koninklijke Marechaussee een dapperheidsonderscheiding ontving. 
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Marinierskazerne Vlissingen; 
begin maar opnieuw! 

Defensie krijgt een behoorlijke tik op de neus. Er moet volgens de geschillencommissie 
opnieuw worden begonnen met het overleg met de medezeggenschap. Maar nu dan 
ook echt overleggen!

Rubrieken:

IN  DEZE TRIV IZ IER



CORRECTIES/AANVULLINGEN
In de rubriek Vraag en antwoord is Trivizier 2018-08 ingegaan 
op de dag buitengewoon verlof bij een ambtsjubileum.
Ter wille van de ruimte is daarbij geen onderscheid gemaakt 
tussen burger- en militaire ambtenaar. Voor alle duidelijkheid: 
de burgerambtenaar heeft recht op een dag buitengewoon 
verlof bij een 25-, 40 en 50-jarig ambtsjubileum. De militaire 
ambtenaar heeft recht op een dag buitengewoon verlof bij 
een 25- en 35-jarig ambtsjubileum.

TFI VBM SERVICE
Ledenservicemedewerkers van de VBM zijn aanwezig op 
de volgende thuisfront informatiedagen:

 Dinsdag 4 september 
MFR Vliegbasis Leeuwarden
ATFME-11 (CLSK)

Vrijdag 7 september
Koning Willem III kazerne Apeldoorn
IDR 06/OIR TFA OOCL (CLAS)

Woensdag 12 september
Echos home Baan Zulu,  Harskamp
Kleine missies TFA OOCL (CLAS)

Vrijdag 14 september
RvS Kazerne Oirschot
RS missie TFA 13X (CLAS)

VERWIJDER AMBTSBERICHTEN!
In 2009 wilde Defensie afspraken over het gebruik van 
ambtsberichten in het AMAR opnemen. De VBM maakte 
bezwaar tegen het voornemen om ambtsberichten 10 jaar te 
laten meewegen bij rechtspositionele besluiten. In de rege-
ling die Defensie en bonden in 2010 overeenkwamen, waren 
dat (maximaal) 6 jaren.
Sinds 2011 pleit de VBM voor het opnemen van een regel die 
bepaalt dat een ambtsbericht automatisch uit het personeels-
dossier wordt verwijderd na afloop van de bewaartermijn. 
Het is overigens altijd mogelijk om Defensie te verzoeken een 
ambtsbericht te verwijderen. Zo’n verzoek kun je ook al eer-
der indienen dan na 6 jaar.
Maar niet altijd voldoet Defensie aan zo’n verzoek, ook al 
is de bewaartermijn verstreken. Onlangs heeft een jurist 
van de VBM zo’n verzoek ingediend. Defensie weigerde. 
Maar na bezwaar door de VBM besloot de werkgever om 
de ambtsberichten van de werknemer toch maar door het 
DienstenCentrum Human Resources (DC HR) te laten 
verwijderen.
Volgens de VBM moeten (negatieve) ambtsberichten worden 
verwijderd omdat de wet dat voorschrijft. En volgens de VBM 
is Defensie in overtreding als dat niet gebeurt.
Artikel 28c lid 5 van het Algemeen Militair 
Ambtenarenreglement (AMAR) maakt duidelijk dat een 
ambtsbericht als doel heeft om (eventueel) gedurende een 
periode van zes jaar te worden meegewogen bij rechtspo-
sitionele beslissingen. Na zes jaar (soms wordt een andere 
termijn in het ambtsbericht aangegeven) heeft het ambts-
bericht geen doel meer. 
Artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens geeft 
aan dat persoonsgegevens mogen worden verzameld met een 
duidelijk doel. Artikelen 10 en 11 van deze wet schrijven voor 
dat persoonsgegevens niet langer dan nodig (met persoons-
naam) mogen worden bewaard. 
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn 
de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan moeten orga-
nisaties de gegevens vernietigen, zo stelt de Autoriteit 
Persoonsgegevens dan ook op haar website. Organisaties 
mogen persoonsgegevens wel in een archief bewaren als dit 
bestemd is voor historische, statistische of wetenschappe-
lijke doeleinden.
Kortom: regel in het AMAR niet alleen de bewaartermijn. 
Zorg er ook voor dat het AMAR voorschrijft om ambtsberich-
ten na afloop van de bewaartermijn te verwijderen.
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Voor u ligt een speciale editie van ons ledenblad. Per 1 oktober kan er een nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord van kracht worden met een looptijd tot 1 juli 2020. 
Op de onderdelen loonontwikkeling, werving en behoud en als het gaat om te 
komen tot een nieuw pensioenstelsel ligt er nu een duidelijke overleguitkomst. 
Op het punt van de harmonisatie van het nieuwe bezoldigingsstelsel en de ver-
dere doorontwikkeling daarvan kon slechts een eerste stap gezet worden.
Een belangrijk onderdeel van het bereikte resultaat vormt de introductie van een 
nieuw pensioenstelsel voor militairen. Voor veel leden heeft het bestaande eind-
loonstelsel mythische vormen. Ik begrijp dat zeer goed, maar als voorzitter van 
een vereniging met een grote diversiteit aan leden moet ik ook nadelen onder-
kennen. Een zeer grote groep jonge militairen bouwt nagenoeg geen pensioen 
op. Voor de bepaling van de hoogte van het aanvullend pensioen wordt gerekend 
met een erg hoge franchise. Een eindloonstelsel is uitermate complex en valt deel-
nemers en gepensioneerden nauwelijks nog uit te leggen. Het nieuwe stelsel biedt 
oplossingen voor de genoemde problemen en leidt voor zeer veel (gewezen) mili-
tairen tot een beter resultaat dan het eindloonstelsel. Aan de andere kant zijn er 
ook groepen militairen waarvoor het tegenovergestelde geldt. 
Kanttekeningen zijn er ook. Ten eerste zal het volledige effect van het nieuwe 
stelsel gelden voor de militair die nog in dienst moet treden. Ten tweede is pen-
sioenopbouw één zijde van de medaille. De keerzijde is de prijs die daarvoor 
betaald moet worden in de vorm van premie. Voor groepen waar de opbouw lager 
uitvalt, is een premievoordeel aan de orde. Ten derde zijn de fiscale grenzen met 
het voorgestelde stelsel bereikt. Deze negatieve effecten kunnen we niet meer 
wegnemen in het stelsel. Wel is er voor de korte termijn een verzachting afge-
sproken en kan voor de lange termijn een aanpassing van het bezoldigingsstel-
sel deels soelaas bieden.
De VBM is niet dolenthousiast over het bereikte resultaat, ook al is de bekende 
krenterigheid aan de kant gezet. De loonontwikkeling is vergelijkbaar met andere 
overheidssectoren en het pensioenstelsel levert de meeste militairen een beter 
pensioen op. En eindelijk zijn er afspraken gemaakt die grotere mobiliteit onder 
burgermedewerkers faciliteren. 
De keuze is aan u. Ik roep u daarbij wel op om niet alleen de tekst van het resul-
taat te lezen of af te gaan op “men zegt of ik hoor”. Lees de toelichting, bezoek 
de voorlichtingsbijeenkomsten, stel uw vragen, etc. om uiteindelijk zelf tot een 
afgewogen oordeel te komen.

De keuze is aan u

j.debie@
m

ijnvbm
.nl

MELDPUNT SOCIAAL 
VEILIGE WERKOMGEVING
Het Meldpunt sociaal veilige werk-
omgeving Defensie blijft open tot 1 
oktober 2018. 
Naar aanleiding van een misbruik-
zaak in Schaarsbergen heeft Defensie 
in december vorig jaar een onafhanke-
lijke commissie ingesteld die onderzoek 
doet naar ongewenst gedrag, angst-
cultuur en sociale veiligheid binnen 
Defensie. 
Ook onderzoekt de commissie de wijze 
waarop wordt omgegaan met meldin-
gen en melders.
Na de openbaarmaking van de tussen-
rapportage op 16 maart 2018, heeft de 
commissie haar onderzoek vervolgd. 
Eén van de opdrachten van de com-
missie is om (middels een steekproef) 
de kwaliteit te beoordelen van interne 
Defensie onderzoeken ter zake onge-
wenst gedrag. Deze deelopdracht blijkt 
meer tijd te kosten dan voorzien. Om 
het onderzoek zorgvuldig te kunnen 
voltooien is daarom in overleg met de 
Staatssecretaris van Defensie besloten 
om de onderzoekstermijn te verlengen. 
Dit betekent dat ook het Meldpunt lan-
ger open blijft, tot 1 oktober.
De commissie verwacht op 15 okto-
ber haar eindrapportage uit te kunnen 
brengen. De commissie benadrukt 
dat zij geheel onafhankelijk van het 
Ministerie van Defensie opereert. 
Uiteraard is het mogelijk een melding 
anoniem te doen.

https://www.meldpuntsociaalveilig
defensie.nl/melden

https://www.meldpuntsociaalveilig
defensie.nl/documenten/rapporten/
2018/maart/28/index

JEAN DEBIE

mailto:j.debie%40mijnvbm.nl?subject=
https://www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/melden
https://www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/melden
https://www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/documenten/rapporten/2018/maart/28/index
https://www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/documenten/rapporten/2018/maart/28/index
https://www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/documenten/rapporten/2018/maart/28/index
mailto:j.debie%40mijnvbm.nl?subject=


Onderhandelingsresultaat
arbeidsvoorwaarden 2018 - 2020

6 | Trivizier | 9 - 2018

ARBEIDSVOORWA ARDEN 2018

INLEIDING

Op de volgende bladzijden van deze 
Trivizier vindt u de volledige tekst 
van het op 13 juli 2018 bereikte 
onderhandelingsresultaat van alle defen-
sievakbonden en de werkgever defensie. 
Zoals gebruikelijk geven wij naast de 
tekst (in de linkerkolom in zwart) op 
onderdelen een korte toelichting. Deze 
staat in de rechterkolom in rood. De 
toelichting maakt dus geen deel uit van 
het resultaat, maar is een door de VBM 
gemaakte verduidelijking.

De Vakbond voor Burger en Militair 
defensiepersoneel (VBM) legt het 
resultaat ter beoordeling aan u voor. 
U bepaalt of wij uiteindelijk kunnen 
instemmen en er een handtekening kan 
worden geplaatst. Krachtens de statuten 
raadpleegt de VBM haar leden door mid-
del van een referendum. Wij roepen u 
nadrukkelijk op om de mogelijkheid om 
uw stem kenbaar te maken te gebruiken. 

Leeswijzer
Voordat we nader ingaan op de onder-
handelingen en de bereikte resultaten is 
het goed enige opmerkingen te maken.
Voor u ligt een onderhandelings-
resultaat. Een resultaat dat de 
onderhandelaars namens defensie en de 
bonden behaald hebben. Dit resultaat is 
opgesteld als een concept-akkoord. Een 
echt akkoord wordt het echter pas als de 
achterbannen zich hierover positief uit-
gesproken hebben. Die leveren dan het 
draagvlak onder de handtekeningen.
Een groot deel van het behaalde resul-

taat gaat over een ingrijpende wijziging 
van het pensioenstelsel. Het vertrouwde 
eindloonstelsel zal naar de toekomst toe 
worden verlaten en vervangen door een 
defensiespecifieke regeling, gebaseerd 
op een middelloon. Dit nieuwe stelsel 
heeft uitsluitend betrekking op het pen-
sioen van en voor de militair, inclusief 
de gewezen militairen die nog pensioen 
opbouwen. 
Pensioen is niet het meest gemakkelijk 
arbeidsvoorwaardelijke onderwerp om 
uit te leggen. In de rechterkolom bij het 
resultaat en bij de bijlage gaan we nader 
in op de specifieke elementen van de 
afspraken.
In de toelichting hieronder plaatsen we 
een en ander in een bredere context. 

Bezoek de voorlichtingsbijeen
komsten (zie pagina 20)! 

Wij begrijpen heel goed dat dit voor 
velen nog steeds niet alle vragen beant-
woordt, terwijl we wel vragen om een 
oordeel. Gelukkig hebben we met andere 
bonden de afspraak kunnen maken om 
op veel plaatsen in het land gezamenlijk 
een voorlichting te verzorgen. Bezoek 
deze! Zelfs als u persoonlijk geen vragen 
heeft of die niet durft te stellen. Steeds 
opnieuw blijkt namelijk dat u kunt leren 
van de vragen van anderen.

Proces
Op 24 november 2017 ondertekenden de 
toen net aangetreden Staatssecretaris 
van Defensie en de vertegenwoordigers 
van de verschillende defensiebonden het 

arbeidsvoorwaardenakkoord dat loopt 
van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018. 
Die laatste datum was een bewuste 
keuze. Zoals werd aangegeven in onze 
toelichting op dat akkoord hielden we er 
serieus rekening mee dat in een aanslui-
tend arbeidsvoorwaardenakkoord voor 
2018 nog extra loonontwikkeling kon 
worden afgesproken.
Partijen spraken indertijd de intentie af 
om snel de handen aan de ploeg te slaan 
en te werken aan een opvolgend akkoord. 
Daarvoor waren verschillende redenen 
aanwezig. Naast het voorkómen van 
een gat tussen twee akkoorden was het 
meest belangrijke motief dat er een zeer 
ambitieuze agenda lag met daarop het 
ontwikkelen van een nieuw pensioen-
stelsel en het ingrijpend verbouwen van 
de bestaande loongebouwen, inclusief 
het bestaande toeslagen- en toelagen-
stelsel. Dat geheel zou op 1 oktober 2018 
in een akkoord moeten zijn vervat. 
Rekening houdend met vakanties, ach-
terbanraadplegingen, et cetera. zou er 
1 juli 2018 een resultaat moeten liggen.
Van het voortvarend starten met 
besprekingen is de eerste tijd weinig 
terechtgekomen. In maart en april 
van dit jaar hebben de bonden er bij de 
Staatssecretaris van Defensie op aan-
gedrongen om snel stappen te zetten. 
Omdat indribbelende nieuwe bewinds-
lieden op Defensie tijd nodig hadden 
om in- en extern zaken op orde te krij-
gen en afspraken te maken, duurde het 
nog tot 7 juni alvorens formeel met het 
arbeidsvoorwaardenoverleg gestart kon 
worden. Informeel konden de besprekin-
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gen gelukkig al iets eerder starten.
Velen zullen zich nog kunnen herinne-
ren dat de bonden zich in 2017 lange 
tijd op het standpunt hebben gesteld dat 
een herziening van een tweetal majeure 
stelsels (loongebouw en pensioenen) tijd 
zou kosten. Geschat werd dat de intro-
ductie van een nieuw loongebouw en een 
nieuw pensioenstelsel per 2020 haalbaar 
zou zijn. Dat het uiteindelijk afgespro-
ken tijdpad (2019) te optimistisch was, 
is nu duidelijk. Het voorliggende resul-
taat bevat wel een nieuw pensioenstelsel 
en een aanzet tot een gewijzigd loon-
gebouw, maar geen in alle opzichten 
compleet nieuw loongebouw. Daarvoor 
is de tijd te beperkt gebleken. 
Partijen hebben er echter toch voor geko-
zen om met een resultaat naar buiten te 
treden. Je kunt je afvragen wat er wel 
of niet zou gebeuren als er halverwege 
dit jaar geen afspraken over een nieuw 
pensioenstelsel zouden liggen. Maar 
die vraag wilden we niet ‘open’ laten. 
Bovendien bleek tijdens de discussie 
over een nieuw pensioenstelsel dat het 
loongebouw op onderdelen kon worden 
aangepast. Daarmee de koers van de wij-
zigingen ondersteunend. 

Militaire pensioenen
De thans in dienst zijnde militairen, 
maar ook alle gewezen militairen die nog 
pensioen opbouwen, kennen maar één 
pensioenstelsel, namelijk het eindloonstel-
sel. Dat gold tot 2004 ook voor alle andere 
overheidswerknemers. Ook zij hadden een 
eindloonstelsel. Een stelsel dat zij per 2004 
inruilden voor een middelloonstelsel. De 
militair werd toentertijd buiten die over-
gang gehouden. Hij bleef volgens de toen 
gemaakte afspraken vooralsnog onder het 
eindloonstelsel vallen. Vooralsnog omdat 
in de loop der tijd getracht zou worden om 
afscheid te nemen van het eindloonstelsel 
van de militair.

Het heeft tot nu toe geduurd alvorens 
een concreet voorstel kon worden gepre-
senteerd. Daarvoor zijn vele redenen te 
noemen. De overgang van het ene naar 
het andere stelsel kost behoorlijk wat 
geld, tenzij behoorlijke versoberingen 
geaccepteerd zouden worden. Die mid-
delen zijn er vele, vele jaren niet geweest 
en voor zover er middelen waren, waren 
er andere zeer goede bestedingsdoelen. 

(Te) Hoge franchise
In de loop der tijd zijn er bovendien ook 
een groot aantal andere ontwikkelin-
gen geweest. Zo kende de AOW tot voor 
enige tijd terug nog een partnertoeslag, 
die er niet meer is. Bij de berekening van 
het eindloonpensioen wordt echter nog 
steeds een heel hoge franchise gehan-
teerd. Deze heel hoge franchise zorgt 
er ook voor dat zeer veel jonge mili-
tairen weinig pensioen opbouwen. In 
een organisatie die via het FPS-stelsel 
stuurt op vroegtijdig vertrek van velen 
kan dit later niet meer ongedaan worden 
gemaakt. Overigens, ook de militair die 
iets later vrijwillig vertrekt wordt hier-
mee geconfronteerd. 
Door het verhogen van de AOW-leeftijd 
en de aanpassing van belastingregels is 
ook het vasthouden aan de bestaande 
pensioenleeftijd voor velen een doorn in 
het oog geworden. Niet onbelangrijk. In 
de loop der tijd is er zowel als het gaat om 
het begrip als de uitlegbaarheid van de 
bestaande eindloonregeling veel kritiek 
gekomen. Vasthouden aan het bestaande 
biedt voor geen van deze aspecten een 
probate oplossing.

Fiscale (on)mogelijkheden
Wat velen zich niet of onvoldoende rea-
liseren is dat pensioenopbouw fiscaal 
gefaciliteerd wordt. Voor de deelnemer 
is de premie aftrekbaar. Pas over de 
pensioenuitkering moet belasting wor-

den betaald. Bovendien valt de opbouw 
buiten de vermogensrendementshef-
fing (box 3). De fiscus stelt derhalve aan 
de opbouw grenzen. Sociale partners 
hebben een specifieke regeling voor 
militairen ontworpen. Daarbij is gezocht 
naar een evenwichtige regeling die voor 
verschillende doelgroepen binnen deze 
fiscale grenzen een optimaal resultaat 
oplevert. Maar die fiscale grenzen beper-
ken wel de mogelijkheden.

Nieuw stelsel per 1 januari 2019
Het nieuwe pensioenstelsel treedt – 
indien er instemming van de leden 
komt – op 1 januari 2019 in werking. 
Dat betekent dat alle opbouw vanaf 
dat moment conform de afgesproken 
nieuwe criteria zal plaatsvinden. Op dit 
moment in dienst zijnde militairen maar 
ook gewezen militairen die nog pensi-
oen opbouwen, hebben uit het verleden 
opbouw overeenkomstig de spelregels van 
het eindloonstelsel. Deze gerealiseerde 
opbouw wordt door de overgang niet aan-
getast. Opgebouwd blijft opgebouwd. 
Speciale aandacht wordt daarbij hier nog 
gevestigd op een beschermende afspraak 
bij korting. 
Het ABP heeft tot op heden het pen-
sioen één keer moeten korten, namelijk 
met 0,5%. Daargelaten dat deze inmid-
dels hersteld is, ten tijde van de korting 
is militaire diensttijd gelegen voor 2001 
buiten beschouwing gebleven. Dat is de 
diensttijd die ligt voor de overgang van de 
begrotingsgefinancierde pensioenen naar 
de kapitaal gefinancierde pensioenen bij 
het ABP. Een pensioenfonds kort een pen-
sioen om haar eigen positie te versterken. 
Zou indertijd de 0,5% korting volledig 
zijn toegepast dan was er maar één par-
tij die daar beter van werd. Niet het ABP, 
maar de Minister van Defensie. Partijen 
vonden en vinden dit een juiste afspraak. 
Deze is dus opnieuw gemaakt.
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Dubbele opbouw verdwijnt
Dat binnen de fiscale grenzen een stel-
sel ontworpen moest worden en het 
thans gepresenteerde stelsel die gren-
zen opzoekt heeft een aantal gevolgen. 
In de eerste plaats moest er een adequate 
vervanger gezocht worden voor de dub-
bele pensioenopbouw tijdens uitzending. 
Door de ruime opbouwparameters was 
een dubbele opbouw onder het eind-
loonstelsel geen probleem; onder het 
voorgestelde middelloonstelsel is dit 
echter niet meer mogelijk. 

Koppeling aan eindloon verdwijnt
Een tweede effect is niet alleen moei-
lijker te beschrijven maar kan ook niet 
aan een op dit moment heldere doel-
groep worden gekoppeld. 
Het loongebouw van de militair 
(feitelijk de twee stelsels voor het 
marine personeel aan de ene kant en de 
andere militairen aan de andere kant) 
kent in alle rangen en standen een niet 
gelijkmatig verloop. In sommige rangen 
is er sprake van een sterke progres-
sie op het einde. In een eindloonstelsel 
wordt het pensioen uiteindelijk bepaald 
op de behaalde top van het inkomen. 
In een middelloonstelsel wordt er naar 
het gemiddelde gekeken. Ondanks het 
feit dat door het gewijzigde opbouw-
percentage en de lagere franchise de 
pensioenopbouw verbetert, kan er in 
het geval van een progressie in inkomen 
een lager pensioenresultaat ontstaan. 
Sterker nog, duidelijk is dat dit ont-
staat. Bij wie en in welke mate is echter 
afhankelijk van het loopbaanpatroon, 
de rangen en het bijbehorende inkomen 
waarover het gaat, et cetera. 
Dit negatief effect op de pensioen-
opbouw (ten opzichte van het bestaande 
eindloonstelsel) is maximaal voor 
degene die morgen in dienst treedt. 
Zonder dat daarmee getracht wordt dit 

te bagatelliseren, past daarbij echter 
de kantrekening dat deze militair geen 
vergelijkingskader (referentie) aan het 
eindloonstelsel heeft. Maar ook voor 
een deel van het zittende bestand treedt 
dit effect op. Binnen het pensioenstel-
sel en de gestelde grenzen kon hiervoor 
nu geen structurele oplossing gevonden 
worden. Verbetering van de situatie 
moet komen uit een structurele herzie-
ning van het loongebouw. Wel bevat het 
resultaat een afspraak om de effecten 
enigszins te verzachten.

Invloed variabele toelagen
Bij het ontwerpen van een nieuw pen-
sioenstelsel hebben sociale partners een 
tweetal uitgangspunten gehanteerd. Om 
een enigszins reële vergelijking tussen 
het pensioenresultaat gebaseerd op de 
eindloonregeling aan de ene kant en een 
middelloonregeling aan de andere kant 
mogelijk te maken, moesten loopbaan-
patronen vastgesteld worden. Dat is 
voor vele patronen geschied. Sommige 
die doorlopen tot het leeftijdsontslag; 
sommige die uitgaan van een vroegtijdig 
vertrek. Door deze patronen te hanteren 
is een zuivere vergelijking mogelijk. De 
keerzijde is echter het gevaar dat deze 
patronen en hun effecten een eigen 
leven kunnen gaan leiden. Feit is echter 
dat individuele loopbanen zich zelden 
exact conform het patroon ontwikkelen. 
Hierdoor kunnen de individuele gevol-
gen afwijken.
Bij de beoordeling van de resultaten is 
geen rekening gehouden met het feit dat 
nagenoeg alle variabele toelagen in het 
nieuwe stelsel pensioengevend worden. 
Het pensioengevend maken van varia-
bele toeslagen levert dus een extraatje 
op. Een extraatje dat fors kan zijn, maar 
ook zeer bescheiden. Een extraatje dat 
er het ene jaar kan zijn en het andere 
jaar niet.

Premie daalt
Bij pensioen draait het niet uitsluitend 
om opbouw, maar ook om de kosten, 
de financiering. Bij ongewijzigd beleid, 
dus bij handhaving van de bestaande 
eindloonregeling zou de premie volgend 
jaar met ongeveer 3%-punt stijgen ten 
opzichte van 2018. De exacte premie-
gevolgen kunnen nog niet aangegeven 
worden, omdat het ABP nog geen pre-
mie heeft bepaald. Overstappen naar 
de defensiespecifieke middelloonre-
geling voor militairen laat de premie 
ten opzichte van 2018 fors dalen. Ook 
hiervoor geldt dat er nog geen exacte 
premiegevolgen kunnen worden gepre-
senteerd, maar de inschatting is een 
daling van vergelijkbare omvang. Van 
deze totaalpremie betaalt de werkgever 
70% en de militair 30%. 
Door het pensioengevend maken van 
variabele toelagen stijgt de totaal-
rekening, het aantal miljoenen dat 
afgedragen moet worden aan het ABP, 
behoorlijk.

Netto minder salaris?
De overstap naar een defensiespecifieke 
middelloonregeling betekent voor mili-
tairen in het begin van hun loopbaan een 
duidelijk beter pensioenresultaat. Eén 
van de nagestreefde doelen. Omdat over 
een groter deel van het inkomen premie 
betaald moet worden, staat daar echter 
tegenover dat zonder nadere voorziening 
elke maand minder geld op de bankre-
kening zou worden gestort. Inkomen 
tijdens de actieve periode verschuift 
naar inkomen tijdens de postactieve 
periode. Dit effect wordt opgevangen 
door een verhoging van het maande-
lijkse inkomen. 
Een verschuiving van post actief inko-
men naar inkomen tijdens de actieve 
periode komt ook voor door de intro-
ductie van het nieuwe middelloonstelsel. 
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Dit effect is aan de orde bij de hiervoor 
genoemde groep die minder pensioenop-
bouw heeft.

Loonontwikkeling
Verdeeld over drie data zal het loon 
van het defensiepersoneel in totaal met 
5,833% stijgen. Bovendien is er dit jaar 
een eenmalige uitkering van 600 euro. 
Bij de verdeling van de loonruimte is 
gekozen voor een variant waarbij het 
geld verdeeld wordt over een verhoging 
van de maandelijkse bezoldiging en een 
verhoging van de eindejaarsuitkering. 
Een lange tijd geleden en door velen lang 
gekoesterde wens kan tijdens de looptijd 
van het akkoord gerealiseerd worden, 
namelijk een volwaardige 13e maand.
Velen maken, terecht of niet, bij hun 
beoordeling een vergelijking met andere 
sectoren. Zeker de burgermedewerkers, 
maar ook vele militairen zullen kij-
ken naar de ontwikkeling in de sector 
Rijk. Begrijpelijk, maar hanteer bij een 
vergelijking zoveel mogelijk dezelfde 
uitgangspunten. Soms is dat eenvoudig, 
zoals bij de looptijd en de salarisontwik-
keling. Soms is dat ingewikkeld omdat 
alle cao’s wel afspraken bevatten die geld 
kosten maar die voor een buitenstaander 
moeilijk te doorgronden zijn. 
Kijkende naar het redelijk eenvoudige 
deel. Het concept-akkoord heeft een 
looptijd van 21 maanden. De sector Rijk 
heeft een akkoord (met overigens een 
gelijke einddatum) van 30 maanden. 
Zou voor defensiepersoneel de mutatie 
van 1 januari 2018 meegenomen wor-
den, waardoor de looptijd gelijk wordt, 
dan komt het behaalde resultaat op iets 
meer dan 7,5%.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In deze Trivizier treft u de tekst aan van 
het door de onderhandelaars bereikte 
resultaat alsmede twee bijlagen. In de 
kantlijn wordt op een aantal onderdelen 
van de tekst en de bijlagen een nadere 
toelichting gegeven. Mocht u behoefte 
hebben aan nadere toelichting, dat kan! 
Samen met twee zusterorganisaties 
beleggen wij op een groot aantal plaatsen 
in het land voorlichtingsbijeenkomsten. 
Voor tijdstippen en locaties verwijzen 
wij u naar pagina 20 en onze websites, 
die een geactualiseerd overzicht zullen 
tonen. Uiteraard kunt u uw vragen ook 
kwijt op CAO2018@mijnvbm.nl.

HET REFERENDUM

De leden van de VBM en de BBTV kun-
nen door middel van deelname aan 
een referendum hun oordeel over het 
bereikte resultaat kenbaar maken. 
Deelname kan door, gebruikmakend van 
de u in een persoonlijke brief toegezon-
den eenmalige code, het stemformulier 
op www.referendumvbm.nl in te vullen. 
Deze persoonlijke brief vormt tevens de 
adresdrager voor deze Trivizier. Vooral 
de wat oudere leden, zo is ons gebleken, 
stellen het echter nog steeds op prijs om 
gebruik te maken van een echt (papie-
ren) stemformulier. Ook dat kan deze 
keer. U kunt dat doen door de stembrief 
onderaan de persoonlijke brief per post 
aan ons op te sturen. 
Reacties die op een andere wijze, bij-
voorbeeld per mail, binnenkomen, zijn 
van harte welkom, maar vormen geen 
geldige stem. Bij het schrijven van deze 
inleiding is nog niet duidelijk wanneer de 
uitslag van de verschillende achterban-
raadplegingen door de diverse bonden 
kenbaar zal worden gemaakt. Zodra dat 
wel het geval is, leest u dat op onze web-
sites www.vbm.info en www.bbtv.nl.

https://www.referendumvbm.nl/index.php
https://www.referendumvbm.nl/index.php
https://www.vbm.info/
https://www.bbtv.nl/


Opmerking bij de paragraaf looptijd.
In onze speciale editie met daarin het 
akkoord van 1 januari 2017 tot 1 oktober 
2018 schreven we dat als er voor 2018 
eventueel nog loonontwikkeling mogelijk 
zou zijn we die zouden claimen. We kunnen 
nu een onderhandelingsresultaat in de 
vorm van een aansluitend conceptakkoord 
presenteren, waarin die claim waargemaakt 
wordt.
 
Opmerking 1 bij paragraaf loon-
ontwikkeling.
Verdeeld over drie data zal het loon van het 
defensiepersoneel structureel in totaal met 
5,833% stijgen. Velen maken, terecht of niet, 
bij hun beoordeling een vergelijking met 
andere sectoren. De burgermedewerkers, 
maar niet alleen zij, zullen zeker kijken naar 
de ontwikkeling in de sector Rijk. Daarbij 
moet echter wel bedacht worden dat de 
sector Rijk een akkoord heeft dat op 1 januari 
2018 aanvangt. Zou voor defensiepersoneel 
de mutatie van 1 januari 2018 meegenomen 
worden, waardoor de looptijd gelijk wordt, 
dan komt dit resultaat op iets meer dan 7,5%.
 
Opmerking 2 bij loonontwikkeling.
Partijen hebben er bewust voor gekozen om 
een oude belofte uiteindelijk in te lossen. 
Meer dan 15 jaar geleden hebben sociale 
partners met elkaar de afspraak gemaakt om 
de bestaande eindejaarsuitkering geleidelijk 
aan door te ontwikkelen naar een 13e maand. 
Door nullijnen in allerlei vormen kon dat vele 
jaren niet. Binnen de duur van dit akkoord 
kan de 8,33% - de 13e maand - gehaald 
worden.
 
Opmerking 3 bij paragraaf loon-
ontwikkeling.
Naar aanleiding van de ervaring met het 
lopende akkoord is opnieuw opgenomen 
dat voor ex-medewerkers die een pensioen 
ontvangen of een BWW-uitkering eigen 
aanpassingsregels gelden. De BWW-
uitkeringen volgen de verhoging van de 
WW en het pensioen de ABP-indexatie.
 
Opmerking bij toelage onregelmatige 
dienst (TOD).
Onderhandelen is geven en nemen. De 
afspraak over de TOD is daar een voorbeeld 
van. De VBM is niet op voorhand tegen een 
verandering van systematiek. Dat niet meer 
het vooraf gemaakte, maar het achteraf 
gerealiseerde rooster uitganspunt vormt, is 
eerlijker omdat de echte onregelmatigheid 
beloond wordt. Het moment is echter 

Inleiding
De afgelopen decennia hebben veel gevraagd van het personeel van Defensie. Die tijd 
willen sociale partners achter zich laten. Het vertrouwen in Defensie als een aantrek-
kelijke en betrouwbare werkgever moet worden hersteld en verder groeien. Defensie 
moet een in de samenleving zichtbare organisatie zijn die mensen weet aan te trekken 
en behouden. Een organisatie waar mensen met trots voor werken. 

Het is duidelijk dat Defensie extra inspanningen moet verrichten om een aantrekke-
lijkere werkgever te zijn. Goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk 
om deze doelen te bereiken. Met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 - 2020 wordt 
daarmee een stap vooruit gezet. De sociale partners in de sector Defensie zetten met 
deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst in op een pakket arbeidsvoorwaarden dat eraan 
bijdraagt dat mensen graag bij Defensie willen komen werken, en graag willen blijven 
werken. De overeenkomst bevat daartoe afspraken over de ontwikkeling van loon, de 
invoering van een nieuw pensioenstelsel voor militairen, en specifieke afspraken voor 
burgerpersoneel. Daarnaast realiseert dit akkoord, in een aantal stappen, een volledige 
eindejaarsuitkering. Tot slot zijn er, in het kader van de ontwikkeling van een nieuw 
bezoldigingssysteem en de invoering van een vereenvoudigd model van toelagen, twee 
toelagen voor militairen verbeterd en vereenvoudigd.   

Looptijd 
Dit akkoord heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020. 

Loonontwikkeling 
Loonontwikkeling vormt een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden. 
Het Defensiepersoneel ontvangt:

• Per 1-12-2018 een loonsverhoging van 1,0%; 
• Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 7%. 
• In oktober 2018 een éénmalige uitkering van € 600; 
• Per 1-7-2019 een loonsverhoging van 1,5%; 
• Per 1-7-2019 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 7,6%. 
• Per 1-7-2020 een loonsverhoging van 1,4%.
• Per 1-7-2020 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,73% naar 8,33%. 

Deze salarisverhoging werkt door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het 
gewezen defensiepersoneel. De indexering van pensioenen en bovenwettelijke werk-
loosheidsuitkeringen vindt plaats overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften.
 
Verbetering en vereenvoudiging van toelagen 
De sociale partners herbevestigen de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 
gemaakte afspraak om te komen tot een vereenvoudigd model van toelagen bij de 
ontwikkeling van een nieuw bezoldigingssysteem. Vooruitlopend hierop worden de vol-
gende toelagen voor militairen verbeterd en vereenvoudigd. 

Toelage onregelmatige dienst voor militairen 
Het aansprakenniveau van de TOD stijgt per 1 januari 2019 structureel met 10%. In de 
jaren 2019 tot en met 2021 zal de TOD tijdelijk met nog eens 10% worden verhoogd. 
Tevens wordt per 1 januari 2019 de verschuivingstoelage verhoogd van 26,29 euro naar 
50 euro per verschoven dienst. Deze toelage wordt uitgekeerd indien de opdracht tot 
verschuiving van een dienst binnen 72 uur voor aanvang van de verschoven dienst is 
gegeven. Sociale partners benadrukken dat het verschuiven van diensten tot een mini-
mum beperkt moet blijven, en dat dit, net als het wijzigen van het basisrooster, alleen 
kan plaatsvinden binnen het kader van de huidige regelgeving.  

Onderhandelingsresultaat
Concept Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie 1-10-2018 – 1-7-2020
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verkeerd. Bovendien zou een aanpassing 
verder moeten gaan dan het omdraaien van 
het moment van beoordeling.
 
De afspraken die onder deze paragraaf 
staan gelden voor de groep die in de 
aanhef staat. Dus voor de militair. Voor de 
burgermedewerker wijzigt de systematiek 
en de hoogte dus niet.

Naast een verhoging van de TOD met 
10% verandert voor de militair ook de 
verschuivingstoelage. Deze wordt bijna 
verdubbeld. Op het laatste moment 
veranderen kost dus substantieel meer geld. 
Dit zal hopelijk een zekere bescherming 
bieden tegen al te veel f lexibiliteit. 
Uitgangspunt moet blijven: tijdig bekend 
stellen van en met zoveel mogelijke 
zekerheid werken conform rooster.
 
Opmerking bij vergoeding meerdaagse 
activiteiten.
 De vergoeding voor meerdaagse activiteiten, 
ongeacht waaruit die bestaan, wordt door 
het verhogen van de vaartoelage naar het 
niveau van de oefentoelage op hetzelfde 
niveau gebracht. Daarmee kan eindelijk een 
punt gezet worden achter een discussie bij 
de marine, die zelfs tot rechtszaken heeft 
geleid. Daarenboven worden de bedragen 
van de huidige oefentoelage met 10% 
verhoogd.
 
Opmerking bij aanvullende maatregelen 
bij de pensioenregeling.
In de tekst van het resultaat staan niet alle 
pensioenafspraken, noch staan daarin heel 
concrete afspraken. Er is gekozen voor een 
bijlage, die overigens deel uitmaakt van het 
geheel aan afspraken, die de tekst in het 
resultaat nader uitwerkt. In de kolom naast 
de tekst van de bijlage zullen we daar nader 
op ingaan. In de tekst van het resultaat staan 
echter twee passages die enige toelichting 
behoeven.
 
1.  Het voorgestelde middelloonstelsel kent 

lagere opbouwfranchises en hogere 
opbouwpercentages dan het eind-
loonstelsel. Hierdoor wordt over een 
groter deel van het inkomen pensioen 
opgebouwd. Keerzijde van de medaille 
is dat er ook over een groter deel van het 
inkomen premie betaald moet worden. 
Voor militairen in de lagere rangen staat 
tegenover een hoger inkomen later (= 
meer pensioen) minder inkomen nu (meer 
premie is minder netto inkomen). Dat 

Per 1 januari 2019 wordt de toelage onregelmatige dienst (TOD) achteraf berekend. 
Indien door de systematiek van TOD achteraf de aanspraak op TOD vermindert of 
vervalt, ontvangt de militair een afbouw-TOD. Ziekte korter dan 61 dagen of vakantie-
verlof hebben geen negatieve invloed op hoogte van de achteraf berekende TOD en de 
afbouwtoelage TOD.  
Mogelijk leidt de overgang naar de systematiek van verrekenen achteraf, rekening hou-
dend met de kosten van hiervoor genoemde verhogingen van het aansprakenniveau, 
tot lagere uitgaven voor de werkgever. In dit geval zullen deze middelen voor sociale 
partners beschikbaar blijven om opnieuw binnen de TOD te kunnen besteden. Sociale 
Partners zullen, als onderdeel van de komende herziening van het loongebouw en de 
vereenvoudiging van de toelagen, in overleg treden om tot een verdere vereenvoudigde 
en bij de tijd passende TOD te komen. Deze zal worden ingevoerd op 1 januari 2020. 

Vergoeding meerdaagse activiteiten 
Per 1 januari 2019 worden de bedragen per etmaal voor varen, oefenen en bijzondere 
inzet geharmoniseerd. Dit betekent dat de bedragen per etmaal voor varen per 1 janu-
ari 2019 gelijk zullen zijn aan de bedragen voor oefenen en bijzondere inzet. 

Naast de harmonisering van de bedragen wordt het aansprakenniveau vanaf 1 januari 
2019 met 10% verhoogd.

Nieuwe pensioenregeling voor militairen
Per 1 januari 2019 wordt een Defensiespecifieke middelloonregeling voor militairen 
geïmplementeerd. Deze pensioenregeling zorgt voor een evenwichtige pensioen opbouw 
voor alle generaties. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de pensioenaanspraken voor 
veel militairen aanzienlijk verbeteren. De regeling heeft onder meer de navolgende 
kenmerken:
- De nieuwe regeling heeft een hoger opbouwpercentage dan de huidige regeling. 
- De nieuwe regeling heeft een lagere franchise dan de huidige regeling
- De nieuwe regeling kent meer toelagen die, al dan niet volledig, pensioengevend zijn 
dan de huidige regeling. 
De regeling is verder uitgewerkt in bijlage 1 bij deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst, 
en maakt hiervan integraal deel uit.

Aanvullende maatregelen bij de pensioenregeling 
a.  Compensatie voor negatieve inkomenseffecten 
  Voor militair personeel aan het begin van de loopbaan leidt de overgang naar een 

nieuwe pensioenregeling (met een hoger opbouwpercentage, een lagere franchise en 
daarmee een verruiming van het pensioengevend inkomen) tot een hogere pensioen-
opbouw. Daardoor stijgt de werknemersbijdrage in de pensioenpremie. De negatieve 
inkomenseffecten die hierdoor ontstaan op het reguliere brutoloon, ten opzichte van 
het inkomen van 2018, zullen structureel worden gecompenseerd. 

  De volgende inkomensbestanddelen worden gerekend tot het hiervoor genoemde 
reguliere brutoloon: 

 • Salaris volgens weddetabel 
 • VEB-toelage 
 • Vakantie-uitkering 
 • Eindejaarsuitkering 

b.  Verzachtende maatregel pensioen
  De nieuwe pensioenregeling zorgt voor een evenwichtige pensioenopbouw voor 

alle generaties. Alle pensioenaanspraken die onder de oude pensioenregeling zijn 
opgebouwd blijven daarbij behouden. Voor sommige groepen FPS-3 militairen, voor-
namelijk officieren, zal het toekomstige pensioenperspectief slechter uitvallen dan 
onder de eindloonregeling het geval zou zijn geweest. Sociale Partners spreken af 
voor deze groepen FPS-3 personeel een verzachtende maatregel met een tijdelijk 
karakter te treffen. 
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Deze verzachtende maatregel bestaat uit twee stappen. 

Stap 1
Tot de invoering van het nieuwe loongebouw zal voor militairen in het geval van indivi-
duele promoties (bevorderingen en periodieken) een bedrag worden gereserveerd. Om 
dat bedrag vast te stellen wordt allereerst het verschil in pensioenaanspraken bepaald 
tussen de pensioenaanspraken die zouden zijn ontstaan in de eindloonregeling en de 
middelloonregeling voor militairen. Vervolgens wordt bepaald welk bedrag beschik-
baar zou moeten zijn om dit pensioenverschil te herstellen. Het werkgeversdeel van 
dit bedrag wordt vervolgens gereserveerd. 

Stap 2
Bij de invoering van het nieuwe loongebouw worden de verwachte aanspraken van het 
nieuwe pensioenstelsel opnieuw vergeleken met de verwachte aanspraken op basis van 
de  eindloonregeling, maar dan op basis van het nieuwe loongebouw. Militairen waarbij 
dan nog steeds sprake is van een lagere verwachte aanspraak in de nieuwe pensioen-
regeling zullen worden tegemoetgekomen middels een tijdelijke regeling die deze lagere 
verwachte aanspraak zal verzachten. Deze tijdelijke regeling zal door sociale partners 
worden overeengekomen en als flankerend beleid bij de invoering van het nieuwe loon-
gebouw worden opgenomen. 

Loongebouw
Sociale Partners hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 afgesproken 
om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen, en hierbij 
een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Sociale partners onderkennen 
dat het voor de hand lag om het nieuwe bezoldigingssysteem en het nieuwe model van 
toelagen gelijktijdig met de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Hier is echter, mede 
vanwege complexiteit en zorgvuldigheid, niet toe besloten. Sociale partners hebben 
het daarom noodzakelijk geacht om de eerste fase in de ontwikkeling van een bij de 
tijd passend bezoldigingssysteem te laten samenvallen met de invoering van de nieuwe 
pensioenregeling. Deze eerste fase in de ontwikkeling van een nieuw bezoldigings-
systeem is met dit akkoord gerealiseerd door gelijktijdig met de invoering van de nieuwe 
pen sioenregeling de negatieve inkomenseffecten op het reguliere brutoloon door de 
stijging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie structureel te compenseren. 

Partijen spreken af dat er een nieuw loongebouw zal worden ingevoerd per 1 januari 
2020 en de max-max-systematiek zal in het nieuwe loongebouw zijn afgeschaft. Tevens 
zal, zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, rekening worden 
gehouden met vroegtijdig de organisatie verlaten en langer doorwerken. Gelijktijdig 
met de invoering van het nieuwe loongebouw zal een vereenvoudigde systematiek voor 
toelagen worden ingevoerd. Het nieuwe bezoldigingssysteem heeft niet ten doel om het 
verschil tussen de nieuwe en de oude pensioenregeling te compenseren. 

Burgerpersoneel 
-  De loopbaanbegeleiding voor burgerpersoneel wordt geformaliseerd. Hiermee 

krijgen ook burgermedewerkers een Persoonlijk ontwikkelplan. Bij het tot stand 
komen van dit Persoonlijk ontwikkelplan zullen de huidige opleidingsmogelijk heden 
nadrukkelijk worden betrokken. Daarnaast wordt een verkenning uitgevoerd naar 
een persoonlijk opleidingsbudget voor burgerpersoneel. De loopbaanbegeleiders 
voor burgerpersoneel zullen burgermedewerkers maatwerk bieden bij hun loop-
baanontwikkeling. Aanvullend geven sociale partners uitvoering aan de ambitie in 
de Defensienota om het aantal werkervarings- en stageplaatsen substantieel uit te 
breiden.

-  Sociale partners vinden het belangrijk dat burgermedewerkers niet alleen binnen 
maar ook buiten Defensie kennis en ervaring kunnen opdoen. Met het oog hierop 
komt er een ‘welkom-terug-regeling’ voor burgerpersoneel. Deze regeling biedt bur-
germedewerkers die tijdelijk buiten Defensie gewerkt hebben een terugkeergarantie.  

effect wordt ongedaan gemaakt door voor 
die militairen het inkomen te verhogen. 
Let op: in het nieuwe stelsel wordt meer 
inkomen pensioengevend; nagenoeg 
alle toelagen worden immers aan het 
pensioengevend inkomen toegevoegd. 
Over dit extra pensioengevend inkomen 
moet uiteraard ook premie betaald 
worden. Deze extra premie wordt voor 
de doelgroep niet gecompenseerd. 

2.  De keerzijde van bovenstaande ontstaat 
ook. Bij het ontwerpen van de nieuwe 
middelloonregeling is getracht binnen 
de f iscale mogelijkheden voor de 
verschillende doelgroepen een zo goed 
mogelijk pensioen op te bouwen. Er zijn 
echter groepen militairen waarvoor de 
nieuwe regeling tot een slechtere uitkomst 
leidt dan de bestaande eindloonregeling. 
Dit effect is maximaal voor degene die 
morgen in dienst treedt en ontstaat 
voornamelijk door een relatief sterke 
stijging van het inkomen naarmate het 
einde van de loopbaan dichterbij komt. 
Een nieuw loongebouw met een meer 
evenwichtige loonontwikkeling zal dit 
effect kunnen verminderen.

Dit effect is kleiner voor militairen die 
al in dienst zijn, waarbij de duur van de 
diensttijd en de inkomensontwikkeling een 
belangrijke rol spelen. Grofweg, hoe later 
in de carrière een bevordering plaatsvindt, 
hoe minder de verbeterde opbouw van het 
middelloonstelsel tot gelding kan komen.
In dit resultaat zit geen echte, grote, 
volwaardige herziening van het loongebouw. 
Daarover moet het overleg nog gevoerd 
worden. Om voor het zittend bestand iets 
te doen is een verzachtende maatregel 
afgesproken. 
Een aanpassing van het loongebouw zal 
zoals thans verwacht wordt niet alle effecten 
kunnen neutraliseren.
 
Opmerking bij paragraaf burgerpersoneel.
Voor burgermedewerkers wordt in 
het resultaat de basis gelegd voor een 
welkom-terugregeling. Centrales en 
Defensie onderkennen het probleem van 
burgermedewerkers die na een tijdelijke 
tewerkstelling buiten Defensie terugkeren. 
In eerdere afspraken hebben wij het belang 
van mobiliteit van burgermedewerkers 
beklemtoond. De mobiliteit wordt echter 
belemmerd als de burgermedewerker die 
een uitstap heeft gemaakt bij terugkeer 
constateert dat zijn functie er niet meer is 
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of een ander op die functie zit. Met de nog 
nader uit te werken welkom-terug-regeling 
wordt er een voorziening getroffen in de 
vorm van een gegarandeerde arbeidsplaats.
 
In dit resultaat wordt het initiatief om een 
instroompool van burgermedewerkers 
te maken overgenomen. Hierdoor kan 
aanstelling plaatsvinden ook al is er nog 
geen arbeidsplaats aangemaakt. Uiteraard 
onder voorwaarden. Zo is de aanstelling 
van tijdelijke aard. Over de verdere condities 
moet nog gesproken worden. Het lijkt 
ons verstandig om niet ongebreideld 
medewerkers aan te nemen in de hoop dat 
zij later ergens een functie kunnen krijgen, 
maar de kans daarop vooraf nadrukkelijk 
mee te nemen. Deze pool kan niet leiden 
tot verdringing van zittende medewerkers.
 
 
Opmerking bij Sociaal Beleidskader.
Het bestaande SBK wordt wederom verlengd 
en wel voor de looptijd van het akkoord. 
Wederom, omdat dit niet de eerste keer is. Bij 
de introductie van het SBK zijn door middel 
van een aparte nota personeelsmaatregelen 
getroffen. Deze stonden in het teken van het 
evenwichtig verdelen van de pijn van een 
krimpende organisatie. Zo zijn er afspraken 
gemaakt over nadienen, het aanstellen van 
ex-militairen als burger, et cetera. Deze 
maatregelen zijn later al enigszins afgezwakt. 
Datgene wat daar nog van over is behoeft 
wel een herijking.

-  Een instroompool voor burgerpersoneel, die bestaat uit niet formatieve arbeidsplaat-
sen, stelt Defensie beter in staat om tijdig in de behoefte aan burgerpersoneel te 
voorzien. Dit burgerpersoneel zal tijdelijk worden aangesteld met een maximum van 
3 jaar (art 7 BARD). Over de plaatsingsvolgorde bij sollicitaties op reguliere functies 
zullen nadere afspraken gemaakt worden om verdringing van het overige personeel 
van Defensie te voorkomen. 

-  Sociale partners willen, zowel in het belang van het individu als in het belang van 
de organisatie, de mobiliteit van het burgerpersoneel verder ondersteunen. Sociale 
partners willen daarom, in geval van vrijwillige mobiliteit, de huisvesting voor bur-
gerpersoneel  faciliteren. Dit zal de vorm krijgen van een pilot voor de duur van 1 
jaar. Sociale partners zullen deze pilot na 1 jaar integraal evalueren.    

  
Individueel keuzebudget
In het Cafetariamodel defensie kunnen medewerkers eigen keuzes maken ten aanzien 
van een aantal  arbeidsvoorwaardelijke elementen. Sociale partners willen de moge-
lijkheden van het Defensiepersoneel om ten aanzien van financiële beloning en vrije 
tijd meer keuzes te kunnen maken verruimen.  Partijen komen daarom overeen om de 
inrichting van een individueel keuzebudget (IKB) te onderzoeken. Bij dit onderzoek 
zullen de vullingsmogelijkheden en de bestedingsmogelijkheden van het IKB in kaart 
worden gebracht. Hierbij zullen de wensen van het Defensiepersoneel  nadrukkelijk 
een rol spelen. 

Sociaal Beleidskader 
In het SBK 2012 zijn afspraken neergelegd over voorzieningen en instrumenten om 
de personele gevolgen van reorganisaties op te vangen. Bij een nieuw toekomstpers-
pectief voor Defensie hoort de wens om Defensiemedewerkers voor de organisatie te 
behouden, en mogelijke overtolligheid tot een minimum te beperken. Hierbij staat 
het uitgangspunt ‘Van werk naar werk’ voorop. Voor medewerkers die, ondanks de 
herplaatsingsinspanningen, Defensie toch gedwongen moeten verlaten, moet een pas-
send vangnet worden gehandhaafd. Sociale partners besluiten daarom het Sociaal 
Beleidskader 2012 voor de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord te verlengen. 
Sociale partners zullen aanvullende afspraken maken over het hierbij behorende flan-
kerende beleid. 
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Pensioenregeling militairen 2019 
Per 1 januari 2019 wordt voor militairen overgegaan naar een mid-
delloonregeling. Deze middelloonregeling is een Defensiespecifieke 
pensioenregeling voor militairen. Gelet op de sectorspecifieke 
aspecten van deze regeling gaan sociale partners ervan uit dat er 
een sectorspecifieke premie o.b.v. eigen bestandskenmerken zal gel-
den, binnen het ongedeelde ABP-fonds met behoud van één uniform 
financieel beleid (één uniform beleggingsbeleid, één dekkingsgraad 
en daarvan afgeleid één premie- en indexeringsbeleid). 

De Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen heeft de 
volgende kenmerken: 

Opbouwpercentage 
•  De middelloonregeling voor militairen heeft een opbouwpercen-

tage van 1,788%. 
•  Indien het pensioengevend inkomen van de militair gelijk of 

hoger is dan het grensbedrag van €40.390 (niveau 2018), dan geldt 
het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,875% en geldt een 
afwijkende franchise (zie hierna). 

Opbouwfranchise 
•  De franchise in de middelloonregeling voor militairen wordt 

vastgesteld op het fiscaal minimale niveau dat mogelijk is in com-
binatie met het opbouwpercentage van 1,788%. Hierbij geldt een 
franchise van € 12.050 (niveau 2018) en dit wordt jaarlijks bijge-
steld conform de bestaande ABP-systematiek. 

•  Indien het pensioengevend inkomen van de militair gelijk of 
hoger is dan het grensbedrag van € 40.390 (niveau 2018) wordt 
de franchise vastgesteld op het fiscaal minimale niveau dat moge-
lijk is in combinatie met het fiscaal maximale opbouwpercentage 
van 1,875%. Hierbij geldt een franchise van € 13.350 (niveau 
2018) en dit wordt jaarlijks bijgesteld conform de bestaande 
ABP-systematiek. 

Premiefranchise OP/NP 
De franchise voor de premiegrondslag OP/NP wordt vastgesteld op 
het fiscaal minimale franchiseniveau dat mogelijk is in combinatie 
met het opbouwpercentage van 1,788%. Hierbij geldt een franchise 
van € 12.050 (niveau 2018) en dit wordt jaarlijks bijgesteld conform 
de bestaande ABP-systematiek. 

Pensioengevend inkomen 
De navolgende inkomensbestanddelen zijn voor 100% 
pensioengevend: 
• Salaris volgens weddetabel 
• VEB-toelage 
• Vakantie-uitkering 
• Eindejaarsuitkering 
•  Vaste toelagen die ook in de eindloonregeling pensioengevend 

zijn 
• Variabele toelagen waarvan de huidige ‘equivalenten’ voor burge-
rambtenaren van Defensie ook pensioengevend zijn 

De navolgende inkomensbestanddelen zi jn voor 50% 
pensioengevend: 
• VROB oefenen en varen 
• VROB meerdaagse activiteit 
• VROB beschikbaarheid/bereikbaarheid 
• VROB ZZF 
• VROB overwerk en vergoeding vrije tijd 
•  VVHO-toelage (voorzieningen bij vredes- en humanitaire 

operaties) 

Bijlage 1 bij AV-onderhandelingsresultaat Defensie 2018 - 2020

Opmerking bij aanhef
Bij het ontwerpen van een nieuwe pensioenregeling moest 
behalve op effecten op de opbouw en het inkomen van de 
militair, de uitvoerbaarheid zeker ook gelet worden op de kosten. 
Sociale partners bij Defensie hadden bij de overgang naar een 
andere pensioenregeling alle belang bij het tot stand brengen 
van een defensiespecifieke regeling voor militairen. Omdat het 
defensiebestand relatief jonger is dan de deelnemers aan de 
bestaande middelloonregeling voor ambtenaren, zijn de kosten 
van een eigen regeling minder en was er meer ruimte voor een 
eigen invulling.

Opmerking bij opbouwpercentage en franchises.
Evenals de bestaande middelloonregeling voor burgermedewerkers, 
kent ook de voorgestelde (militaire) middelloonregeling meerdere 
opbouwpercentages en franchises.
De franchise is het bedrag waarover geen pensioen wordt 
opgebouwd en waarover geen premie betaald hoeft te worden. 
Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag 
(het inkomen minus de franchise) dat per jaar aan pensioen wordt 
opgebouwd.
De fiscus stelt aan de mogelijkheden om pensioen op te bouwen 
grenzen. Binnen deze grenzen is gezocht naar een optimale 
opbouw voor verschillende doelgroepen. Dit leidt tot verschillende 
opbouwpercentages en franchisebedragen.

Met name door deze afspraken wordt het pensioenresultaat voor 
de meeste (gewezen) militairen verbeterd ten opzichte van de 
eindloonregeling.

Opmerking bij pensioengevend inkomen
Onder de eindloonregeling zijn slechts een beperkt aantal toelagen 
pensioengevend. Zonder uitputtend te willen zijn, zijn dat de 
vliegtoelages, de artsentoelages, de VEB, het vakantiegeld en de 
eindejaarsuitkering. Toeslagen met een structureel karakter. In de 
nieuwe middelloonregeling worden (nagenoeg) alle toelagen op de 
een of andere wijze pensioengevend. Dat lijkt sterk op de bestaande 
middelloonregeling voor burgermedewerkers. Op een zeer belangrijk 
punt is er echter een afwijking. Voor burgermedewerkers is de 
vergoeding voor overwerk niet pensioengevend. Overwerk is echter 
een wezenskenmerk van het militaire beroep. Ofschoon we graag 
meer hadden gewild, zijn wij vooralsnog met de uitkomst dat 50% 
van de VROB-toelage pensioengevend is tevreden.
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De navolgende inkomensbestanddelen zijn niet pensioengevend: 
• (diensttijd)gratificaties 
• Onkostenvergoedingen

Een volledig overzicht van de pensioengevendheid van inkomens-
bestanddelen is als bijlage 1a bij het onderhandelaarsresultaat 
gevoegd.   

In de nieuwe regeling heeft, voor zover binnen de kaders van de 
fiscale wetgeving, het inkomenseffect als gevolg van het tijdelijk 
verkorten of verlengen van de arbeidsduur geen gevolgen voor de 
pensioenopbouw. 

Dubbeltelling van pensioengeldige tijd bij uitzending kan niet wor-
den voorgezet 
In de nieuwe pensioenregeling bestaat op collectief niveau geen fis-
cale ruimte meer voor de dubbeltelling van pensioengeldige tijd bij 
uitzending. De huidige regeling wordt bij overgang naar de nieuwe 
pensioenregeling derhalve niet voortgezet. 

Alternatief voor afschaffen dubbeltelling pensioengeldige tijd bij 
uitzending 
De VVHO-toelage wordt voor 50% pensioengevend. De kosten 
van de pensioenopbouw over deze VVHO-toelage worden volledig 
betaald door de werkgever. Daarnaast wordt de pensioenopbouw 
tijdens de benutte inverdientijd, die wordt toegekend op basis van 
operationele inzet vanaf 1 januari 2019, verhoogd van 50% naar 
100%. Ook de kosten voor deze verhoging van 50% van de pen-
sioenopbouw komt voor rekening van de werkgever. Hierdoor 
bouwt men tijdens het benutten van voornoemde inverdien 100% 
pensioen op, terwijl de pensioenlasten voor de medewerker gelijk 
zijn aan de lasten tijdens de UGM-periode. De pensioenopbouw 
tijdens de inverdientijd toegekend voor operationele inzet vóór 1 
januari 2019 en de reguliere UGM-periode blijft gelijk aan 50%. 

Pensioenopbouw tijdens UGM-periode 
•  Gedurende de benutte inverdientijd toegekend op basis van ope-

rationele inzet vanaf 1 januari 2019 wordt voor 100% pensioen 
opgebouwd (zie Alternatief voor afschaffen dubbeltelling pensi-
oengeldige tijd bij uitzending). 

•  Gedurende de reguliere UGM-periode wordt voor 50% pensioen 
opgebouwd. 

Partnerpensioen 
Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden 70% van het 
ouderdomspensioen. 

Wezenpensioen 
•  Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen als 

de wees een verzorger heeft. 
•  Het wezenpensioen bedraagt 28% van het ouderdomspensioen, 

als er geen sprake is van een verzorger. 
•  De gezamenlijke wezenpensioenen bedragen niet meer dan 70% 

van het ouderdomspensioen. 

Pensioenleeftijd 
De pensioenregeling voor de militairen bevat per 1 januari 2019 
twee pensioenleeftijden. 
A. de leeftijd 65 jaar of 
B. de AOW-leeftijd 

Opmerking  bij alternatief voor afschaffen dubbeltelling
In de bestaande eindloonregeling telt V VHO -tijd voor 
pensioenopbouw dubbel. Omdat, zoals eerder al aangegeven, 
de grenzen van wat fiscaal mogelijk is opgezocht zijn, kon deze 
dubbele opbouw niet meer. Daarvoor moest een alternatief gezocht 
worden. Het alternatief bestaat uit twee delen. In de eerste plaats 
wordt de VVHO-toelage voor 50% pensioengevend. Anders dan 
voor alle overige toelagen die pensioengevend worden, betaalt 
de Minister van Defensie alle premie. In de tweede plaats wordt de 
pensioenopbouw voor een deel van de UGM-periode verhoogd 
van standaard 50% naar 100%. Het gaat daarbij om de duur van de 
zogenaamde inverdientijd. Inzet tijdens uitzending levert daardoor 
niet alleen een eerder moment van leeftijdsontslag op maar ook een 
dubbele pensioenopbouw tot het ‘reguliere’ ontslagmoment. Ook 
de kosten van deze extra opbouw neemt Defensie voor zijn rekening.

Opmerking bij pensioenleeftijd.
De voorgestelde pensioenregeling kent structureel een 
pensioenleeftijd op AOW-leeftijd. Voor een aantal groepen is 
echter in lijn met eerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken de 
pensioenleeftijd gehandhaafd op 65 jaar.
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A. De pensioenleeftijd blijft per 1 januari 2019 de leeftijd  
65 jaar voor de volgende groepen: 
1.  Militairen die ervoor kiezen (of ervoor hebben gekozen) om van 

de oude diensteinderegeling gebruik te maken (oDER);
2.  Post-actieve militairen (deelnemer in pensioenregeling) die vóór 1 

januari 2017 uit hun betrekking als militair zijn ontslagen; 
3.  Post-actieve militairen die op 31 december 2018 een uitkering 

ontvangen op grond van de Uitkeringswet Gewezen militairen; 
4.  Gewezen deelnemers (‘slapers’) in de pensioenregeling van de 

militairen die de leeftijd 65 bereiken in 2019. 

B. De pensioenleeftijd is vanaf 1 januari 2019* de AOW
leeftijd voor de volgende groepen: 
1.  Militairen onder de nieuwe diensteinderegeling (nDER); 
2.  Post-actieven militairen (deelnemer in pensioenregeling) die uit 

hun betrekking als militair zijn ontslagen ná 31 december 2016 
met uitzondering van de post-actieve militairen die op 31 decem-
ber 2018 een uitkering ontvangen op grond van de Uitkeringswet 
Gewezen militairen; 

3.  Gewezen deelnemers (‘slapers’) in de pensioenregeling van de 
militairen die de leeftijd 65 bereiken ná 2019. 

* Voor personen die zijn overleden in 2017 of 2018 is de pensioenleeftijd, 
conform ABP-pensioenreglement, 65 jaar. De werkgever zegt toe voor de 
nabestaanden van deze groep als doortellingstijd voor het nabestaanden-
pensioen de AOW-leeftijd te hanteren en treft hiervoor een regeling. 

Keuzepensioen 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er keuzemogelijkheden voor aanspraak-
gerechtigden die op of na dat moment hun pensioenleeftijd 
bereiken. Dit zijn de volgende keuzemogelijkheden: 
•  Een deelnemer moet het pensioen op de pensioendatum voor 

minimaal 10% laten ingaan. Het resterende deel kan worden uit-
gesteld tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd. 

•  De gewezen deelnemer kan het pensioen vervroegen en uitstel-
len. Het pensioen gaat op zijn vroegst in op de eerste dag van de 
maand waarin de gewezen deelnemer 60 jaar wordt. Het pen sioen 
gaat uiterlijk in vijf jaar na de AOW-leeftijd; 

•  Op verzoek kan de (gewezen) deelnemer het ouderdomspensioen 
in hoogte variëren voor zover de wettelijk voorgeschreven ver-
houding tussen het hoogste en het laagste pensioen van 100:75 
niet wordt overschreden. 

Nacalculatie backservice 
De nacalculatie van de backservice over 2017 wordt verwerkt in de 
OP/NP premie van de 2019. De nacalculatie van de backservice over 
2018 wordt verwerkt in de OP/NP premie van 2020.  

Bestaande Anw-compensatie en compensatie loonheffing 
In de huidige pensioenregeling is afgesproken dat de bestaande 
Anw-compensaties en compensaties loonheffing in 2018, zoals 
dat ook voor 2015, 2016 en 2017 is gedaan, niet eindigen bij 65 
jaar en doorlopen tot de AOW-leeftijd. Vanaf 2019 lopen de Anw-
compensatie en de compensatie loonheffing voor bestaande 
gevallen en nieuwe gevallen ingevolge de coulanceregeling (als de 
partner bij toekenning van de compensatie 40 jaar of ouder was) 
structureel door tot de partners de voor hun geldende AOW-leeftijd 
bereiken. 

Premieverdeling 
•  De werknemerspremie bedraagt 30% van de verschuldigde premie 

voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
•  De 50% pensioengevendheid van de VVHO-toelage komt volledig 

voor rekening van de werkgever. 

Opmerking bij keuzepensioen
De huidige eindloonregeling kende een heldere, maar tegelijkertijd 
onwrikbaar vastliggende pensioendatum, namelijk 65 jaar. Een groot 
nadeel hiervan is dat militairen die de dienst hebben verlaten en 
bij een andere werkgever aan de slag zijn gegaan (de slapers), maar 
ook de UGM’ers die anderszins voldoende inkomen hebben, hun 
pensioen krijgen als ze 65 worden. Dat terwijl ze dat (misschien) nog 
niet nodig hebben en wel in fiscaal opzicht de hoofdprijs betalen. 
De nieuwe regeling laat het uitgangspunt van één ingangsmoment 
los; er kan voortaan onder bepaalde condities een ingangsmoment 
gekozen worden.
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•  De verhoogde 50% pensioenopbouw tijdens de inverdientijd die 
wordt toegekend op basis van operationele inzet vanaf 1 januari 
2019 komt voor rekening van de werkgever. 

Premie-inhouding 
In de nieuwe regeling waarbij veel variabele toelagen pensioenge-
vend worden, is het wenselijk de huidige peildatum systematiek van 
het pensioengevende inkomen te wijzigen en over te gaan op maan-
daanlevering. Daardoor wordt over het feitelijke pensioengevend 
maandinkomen pensioen opgebouwd en premie afgedragen. ABP 
heeft echter aangegeven dat maandaanlevering pas op z’n vroegst 
in 2023 mogelijk is en dat tot die tijd de huidige peildatumsystema-
tiek zal worden gehandhaafd. 

Om te voorkomen dat militairen door de huidige peildatum syste-
matiek pensioenpremie moeten betalen over variabele toelagen die 
op dat moment niet meer worden ontvangen, is het wenselijk om 
een afwijkende premie-inhouding systematiek af te spreken. Vanaf 
2019 wordt de inhouding van de werknemerspremie over de varia-
bele toelagen behandeld als een voorschot. Het jaar daarop wordt 
maandelijks de daadwerkelijk verschuldigde werknemersbijdrage 
(o.b.v. de bestaande ABP-peildatumsystematiek) verrekend met 1/12 
van de totale voorlopige werknemersbijdrage die in het vorige jaar 
als voorschot op het salaris is ingehouden. Bij tussentijds ontslag 
wordt een teveel ingehouden voorschot uitgekeerd op de laatste 
salarisstrook. In het geval van de VVHO-toelage wordt het werkge-
versdeel bij tussentijds ontslag uitbetaald aan de werknemer. 

Indexatie opgebouwde pensioenaanspraken 
Bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 
2019 vindt een definitieve vaststelling plaats van de aanspraken 
opgebouwd onder de eindloonregeling. Bij de vaststelling van de 
eindloonaanspraak wordt uitgegaan van het peildatuminkomen 
(volgens de definitie van de huidige eindloonregeling) per januari 
2019 en de franchise van €19.450. Alle opgebouwde en op te bouwen 
aanspraken volgen het voorwaardelijke indexatiebeleid van ABP. 

Pensioenaanspraken opgebouwd vòòr 1 juni 2001
De pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vóór 1 juni 2001 worden 
door Defensie separaat gefinancierd. Een eventueel door ABP toe-
gepaste korting is niet van toepassing op deze pensioenaanspraken. 
De tot 1 januari 2019 toegepaste werkwijze voor deze pensioenaan-
spraken blijft derhalve ná 1 januari 2019 van toepassing. 

Burgerlijke staat en vaststelling eindloonaanspraken
Pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 1995 zijn vanwege de 
AOW-inbouw afhankelijk van de burgerlijke staat. Dit vloeit voort 
uit de wet. De burgerlijke staat op het moment van pensioenuit-
kering is hierbij bepalend. Wijzigingen van de burgerlijke staat en 
het AOW-recht na pensionering zijn van invloed op de hoogte van 
het pensioen. Deze werkwijze blijft ná 1 januari 2019 ongewijzigd.

Pensioenregeling voor UGM-ers 
Voor de gewezen militairen die op 1 april 2019 een UGM-uitkering 
hebben, geldt per 1 januari 2019 een middelloonregeling met een 
opbouwpercentage van 1,875%, een opbouwfranchise van € 19.450, 
een premiefranchise OP/NP van € 19.450, een partnerpensioen van 
70% OP en wezenpensioen van 14% OP (halve wees) en 28% OP 
(volle wees). De franchisebedragen worden jaarlijks bijgesteld con-
form de bestaande systematiek van het ABP-pensioenreglement. 

Opmerking bij premie-inhouding.
Voor het ABP is vooralsnog één moment bepalend als het gaat om 
de vraag over welk inkomen er pensioen wordt opgebouwd en over 
welk inkomen premie betaald moet worden. Dat is 1 januari.
De militaire rechtspositie kent vele toelagen. Veel meer dan bij 
andere overheidswerkgevers het geval is. Een actief diende militair 
heeft mede daardoor grote kans dat hij op het ene moment een 
toelage heeft en het andere moment niet. Consequentie daarvan 
in de voorgestelde pensioenregeling zou zijn dat de militair een 
lagere premie-inhouding heeft ten tijde van het ontvangen van 
een toelage dan zou moeten en de rekening daarvoor komt als hij 
de toeslag niet meer ontvangt. Hiervoor wordt in de voorgestelde 
regeling een voorziening getroffen. Betrokkene krijgt het teveel door 
hem betaalde terug. Is er sprake van een VVHO-toelage dan kan dat 
niet. Daarvoor betaalt hij immers geen premie. In dat geval krijgt hij 
het werkgeversdeel uitbetaald.

Opmerking bij indexatie.
In de algemene toelichting is al aandacht geschonken aan de 
noodzaak om een harde afspraak te maken over wat er geschiedt 
als het ABP genoodzaakt is om te gaan korten. De borging dat dit 
voor de militair niet zal gelden voor de diensttijd voor 1 juni 2001 
is hier verwoord.

Opmerking bij Pensioenregeling voor UGM-ers
Onder deze aanhef is een overgangsmaatregel getroffen. Tot 
het eind van het jaar kunnen sommige militairen kiezen voor het 
oude of het nieuwe diensteindestelsel. Omdat de ingangsdatum 
van de nieuwe pensioenregeling 1 januari 2019 is, zou zonder 
nadere voorziening een militair na 1 januari 2019 onder het oude 
diensteindestelsel ontslagen kunnen worden, maar wel onder 
de nieuwe pensioenregeling vallen. Een UGM-er krijgt er geen 
periodieken meer bij en ook wordt hij niet meer bevorderd. Daardoor 
heeft hij een redelijk stabiel inkomen. Door toepassing van het 
nieuwe franchisebedrag en opbouwpercentage zou een niet beoogd 
effect ontstaan, namelijk een zeer fors hogere opbouw dan onder de 
bestaande eindloonregeling. Partijen vonden het van de andere kant 
redelijk deze doelgroep ook te laten profiteren van de introductie van 
een nieuwe defensiespecifieke middelloonregeling voor militairen. 
Dat is vorm gegeven door het opbouwpercentage te verhogen naar 
1,875 i.p.v. het huidige percentage 1,657. Daarenboven geldt voor hen, 
evenals voor alle anderen, dat de premie van de middelloonregeling 
lager ligt dan de premie voor een gehandhaafde eindloonregeling. 
Aangezien zij 30% van de (halve) premie verschuldigd zijn, ontstaat 
er positief effect op het netto inkomen.
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Bijlage A bij fiche Voorstel nieuwe pensioenregeling militairen 2019

Inkomensbestanddeel Categorie
Pensioengevend in 

middelloonregeling voor 
militairen

BEZOLDIGING SALARIS 100%
GARANTIETOELAGE MINIMUMLOON SALARIS 100%
OVERBRUGGINGSTOELAGE SALARIS 100%
FUNCTIONERINGSTOELAGE IN PG SALARIS 100%
FUNCT.TOEL. NIET IN PG SALARIS 100%
BESCH OVERBRUGGINGSTOELAGE SALARIS 100%
VERG TEGOED SPAARUREN ARBEIDSDUUR 0%
VERG NIET VERL VAKANTIEUREN ARBEIDSDUUR 0%
VERR. TEV. GENOT. VAK. UREN ARBEIDSDUUR 0%
VAKANTIE-UITK BETALING VU 100%
EINDEJAARSUITKERING EJU 100%
VEB IN PG VEB 100%
VEB NIET IN PG VEB 100%
VLIEGTOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
GARANTIEVLIEGTOELAGE LID 2 FUNCTIETOELAGE 100%
GARANTIEVLIEGTOELAGE LID 3 FUNCTIETOELAGE 100%
BREVETTOEL 1E PARTIJ FUNCTIETOELAGE 100%
BREVETTOEL SOLISTENPARTIJ FUNCTIETOELAGE 100%
ATA-TOELAGE IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
TOMS IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
AANVULLENDE TOMS IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
WAARNEMINGSTOEL RANG 100% FUNCTIETOELAGE 100%
TECHNISCHE TOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
AFBOUW TECHNISCHE TOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
ATA-TOELAGE NIET IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
TOMS NIET IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
FUNCTIONERINGSGRATIFICATIE FUNCTIETOELAGE 100%
TOEL BEDRIJFSHULPVERLENING FUNCTIETOELAGE 100%
FUNCTIETOESLAG BHV FUNCTIETOELAGE 100%
TOEL 1E MEDISCHE BIJSTAND FUNCTIETOELAGE 100%
JUBILEUMGRAT BHV-ER/EHBO-ER FUNCTIETOELAGE 0%

Bijlage A bij fiche Voorstel nieuwe pensioenregeling militairen 2019

PREMIE-BBT (IN BEDRAG) AANST & BINDING 100%
PREMIEBEROEPS BEPAALDE TIJD AANST & BINDING 100%
VOORSCHOT PREMIE BBT AANST & BINDING 100%
BINDINGSPREMIE (BETALING) AANST & BINDING 100%
BINDINGSPREMIE (BETALING) AANST & BINDING 100%
AANSTELLINGSPREMIE AANST & BINDING 100%
VOORSCHOT AANSTELLINGSPREM. AANST & BINDING 100%
OEFENTOELAGE VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOELAGE OVERWERK VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOEL BESCHIK-/BEREIKB VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOEL TVV VRIJE TIJD VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERGOEDING BIJZONDERE INZET EXTRA BESLAGLEGGING 50%
REISTIJD DIENSTREIZEN ZZF EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERGOEDING ZZF-DAGEN EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERG ZZF-DAGEN RESERVIST EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VAARTOELAGE VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOELAGE ONREGELM DIENST ONREGELMATIGE DIENST 100%
AFBOUWTOELAGE ONR DIENST ONREGELMATIGE DIENST 100%
VERSCHUIVINGSTOELAGE MILITAIR ONREGELMATIGE DIENST 100%
TOELAGE BBE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
VERG EXTRA WERKDRUK BSB RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TEG XTRA WERKDR PERSBEV BSB RISICO & INCONVENIENTEN 100%
CONSIGNATIE EN INZETVERG RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DSI-UIM RISICO & INCONVENIENTEN 100%
BIJSTANDSTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DUIKPERSONEEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE RECOMPRESSIETOESTEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DECOMPRESSIETOESTEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE GRAVENDIENST RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE MUNITIE-OPRUIMERS RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOEL MUNITIEWERKZAAMHEDEN RISICO & INCONVENIENTEN 100%
ONDERZEEBOOTTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE MOUNTAINLEADERS RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE HELIKOPTERREDDER RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE PARACHUTESPRONG RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE TANKINSTRUCTEUR RISICO & INCONVENIENTEN 100%
ONTBERINGSTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
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Bijlage A bij fiche Voorstel nieuwe pensioenregeling militairen 2019

Inkomensbestanddeel Categorie
Pensioengevend in 

middelloonregeling voor 
militairen

BEZOLDIGING SALARIS 100%
GARANTIETOELAGE MINIMUMLOON SALARIS 100%
OVERBRUGGINGSTOELAGE SALARIS 100%
FUNCTIONERINGSTOELAGE IN PG SALARIS 100%
FUNCT.TOEL. NIET IN PG SALARIS 100%
BESCH OVERBRUGGINGSTOELAGE SALARIS 100%
VERG TEGOED SPAARUREN ARBEIDSDUUR 0%
VERG NIET VERL VAKANTIEUREN ARBEIDSDUUR 0%
VERR. TEV. GENOT. VAK. UREN ARBEIDSDUUR 0%
VAKANTIE-UITK BETALING VU 100%
EINDEJAARSUITKERING EJU 100%
VEB IN PG VEB 100%
VEB NIET IN PG VEB 100%
VLIEGTOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
GARANTIEVLIEGTOELAGE LID 2 FUNCTIETOELAGE 100%
GARANTIEVLIEGTOELAGE LID 3 FUNCTIETOELAGE 100%
BREVETTOEL 1E PARTIJ FUNCTIETOELAGE 100%
BREVETTOEL SOLISTENPARTIJ FUNCTIETOELAGE 100%
ATA-TOELAGE IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
TOMS IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
AANVULLENDE TOMS IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
WAARNEMINGSTOEL RANG 100% FUNCTIETOELAGE 100%
TECHNISCHE TOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
AFBOUW TECHNISCHE TOELAGE FUNCTIETOELAGE 100%
ATA-TOELAGE NIET IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
TOMS NIET IN PG FUNCTIETOELAGE 100%
FUNCTIONERINGSGRATIFICATIE FUNCTIETOELAGE 100%
TOEL BEDRIJFSHULPVERLENING FUNCTIETOELAGE 100%
FUNCTIETOESLAG BHV FUNCTIETOELAGE 100%
TOEL 1E MEDISCHE BIJSTAND FUNCTIETOELAGE 100%
JUBILEUMGRAT BHV-ER/EHBO-ER FUNCTIETOELAGE 0%

Bijlage A bij fiche Voorstel nieuwe pensioenregeling militairen 2019

PREMIE-BBT (IN BEDRAG) AANST & BINDING 100%
PREMIEBEROEPS BEPAALDE TIJD AANST & BINDING 100%
VOORSCHOT PREMIE BBT AANST & BINDING 100%
BINDINGSPREMIE (BETALING) AANST & BINDING 100%
BINDINGSPREMIE (BETALING) AANST & BINDING 100%
AANSTELLINGSPREMIE AANST & BINDING 100%
VOORSCHOT AANSTELLINGSPREM. AANST & BINDING 100%
OEFENTOELAGE VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOELAGE OVERWERK VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOEL BESCHIK-/BEREIKB VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOEL TVV VRIJE TIJD VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERGOEDING BIJZONDERE INZET EXTRA BESLAGLEGGING 50%
REISTIJD DIENSTREIZEN ZZF EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERGOEDING ZZF-DAGEN EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VERG ZZF-DAGEN RESERVIST EXTRA BESLAGLEGGING 50%
VAARTOELAGE VROB EXTRA BESLAGLEGGING 50%
TOELAGE ONREGELM DIENST ONREGELMATIGE DIENST 100%
AFBOUWTOELAGE ONR DIENST ONREGELMATIGE DIENST 100%
VERSCHUIVINGSTOELAGE MILITAIR ONREGELMATIGE DIENST 100%
TOELAGE BBE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
VERG EXTRA WERKDRUK BSB RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TEG XTRA WERKDR PERSBEV BSB RISICO & INCONVENIENTEN 100%
CONSIGNATIE EN INZETVERG RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DSI-UIM RISICO & INCONVENIENTEN 100%
BIJSTANDSTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DUIKPERSONEEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE RECOMPRESSIETOESTEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE DECOMPRESSIETOESTEL RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE GRAVENDIENST RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE MUNITIE-OPRUIMERS RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOEL MUNITIEWERKZAAMHEDEN RISICO & INCONVENIENTEN 100%
ONDERZEEBOOTTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE MOUNTAINLEADERS RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE HELIKOPTERREDDER RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE PARACHUTESPRONG RISICO & INCONVENIENTEN 100%
TOELAGE TANKINSTRUCTEUR RISICO & INCONVENIENTEN 100%
ONTBERINGSTOELAGE RISICO & INCONVENIENTEN 100%

Bijlage A bij fiche Voorstel nieuwe pensioenregeling militairen 2019

VLIEGGELD RISICO & INCONVENIENTEN 100%
BIJZONDER VLIEGGELD RISICO & INCONVENIENTEN 100%
BESCH DIENSTTIJDGRATIF. GRATIFICATIES 0%
BESCH DIENSTTIJDGRATIF. GRATIFICATIES 0%
DIENSTTIJDGRATIFICATIE GRATIFICATIES 0%
DIENSTTIJDGRATIFICATIE GRATIFICATIES 0%
BELONING IDEEENCOMMISSIES GRATIFICATIES 0%
DIENSTTIJDGRATIFICATIE GRATIFICATIES 0%
TOELAGE WONINGHUUR KMAR OVERIGE TOELAGEN 100%
TOELAGE VN-OPERATIES BELAST VVHO 50%
REGELING VVHO GRATIFICATIE VVHO 50%
TEG ONKOSTEN PERS BEV BSB ONKOSTEN 0%
TOEL VN-OPERATIES ONBELAST ONKOSTEN 0%
FISC. RIJBEWIJS, TE BETALEN ONKOSTEN 0%
HAVENVERGOEDING ONKOSTEN 0%
BUITENLANDTOELAGE ONKOSTEN 0%
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Procedure
Alle leden van de VBM en BBTV kunnen 
hun persoonlijke oordeel over het 
onderhandelingsresultaat geven. Er zijn 
drie mogelijkheden: u bent voor, u bent 
tegen of u onthoudt zich van stemmen. 

De leden kunnen alleen met gebruik van de eenmalige  
unieke stemcode stemmen via het elektronische 
stembiljet (www.referendumvbm.nl) of door het 
inzenden van de ingevulde stembrief.
Om op de referendumsite te komen kunt u ook gebruik 
maken van de link op www.vbm.info of www.bbtv.nl.

Geldigheid referendum:
Het referendum is geldig als meer dan 5% van de 
leden heeft gestemd en het verschil tussen vóór- en 
tegenstemmers minimaal 20% is. 

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan zal het 
algemeen bestuur per afdeling één afgevaardigde 
uitnodigen voor een Bijzondere Algemene 
Vergadering waarin deze afgevaardigden stemmen 
over het resultaat. De leden van het algemeen bestuur 
hebben in deze vergadering een adviserende stem. 

De voorlichtingsbijeenkomsten in augustus en september 
zijn niet bedoeld om de leden te laten stemmen maar om 
het onderhandelingsresultaat toe te lichten.  

U kunt dus eenmalig stemmen via internet (www.
referendumvbm.nl) of door gebruik te maken van de 
link op onze eigen website (www.vbm.info of 
www.bbtv.nl) of door het insturen/inleveren van 
uw stembrief.

De stemming start op 31 augustus 2018 om 10.00 uur 
Nederlandse tijd en sluit op 27 september 2018 om 
10.00 uur Nederlandse tijd. Alle tot dat moment – op 
het VBM-secretariaat – ontvangen stemmen zullen 
worden meegeteld voor de bepaling van de uitslag. Te 
laat ontvangen of onduidelijke stembrieven dan wel 
verzamellijsten van stemmen worden ongeldig verklaard. 

Wilt u inhoudelijk reageren op het resultaat 
van de onderhandelingen?

Stuur dan uw reactie per e-mail:
CAO2018@mijnvbm.nl

Of per post:
VBM CAO2018
Antwoordnummer 93233
2509 WB Den Haag
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Voorlichtingsbijeenkomsten
De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM 
en de BBTV leggen het resultaat van de onderhandelingen om 
te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 aan 
u ter beoordeling voor. Op pagina 21 vindt u de procedure om 
uw stem kenbaar te maken.

De VBM, de ACOP-bonden en de CCOOP-bonden hebben 
besloten om gezamenlijk meerdere bijeenkomsten in het land 
te beleggen, waarin de defensiemedewerkers geïnformeerd 

worden over het bereikte onderhandelingsresultaat. De CMHF-
bonden hebben er om hun moverende redenen voor gekozen 
daaraan niet mee te doen. Dat wil nadrukkelijk niet zeggen 
dat de onderhandelaars namens deze bonden het resultaat niet 
onderschrijven.

Hieronder treft u de definitief geplande voorlichtingsbijeen-
komsten aan. Eventuele wijzigingen zullen op onze websites 
bekend worden gemaakt. 

Laat uw stem horen!

datum ochtend (09.30 - 11.30) middag (13.30 - 15.30)

donderdag 30 augustus OIRSCHOT 
RVS-kazerne, Filmzaal

VLB GILZE-RIJEN
MFR (multifunctionele ruimte)

dinsdag 4 september
DOORN
VBHKAZ, Kantine

SOESTERBERG
Du Moulin-kazerne, Theaterzaal

woensdag 5 september
SCHAARSBERGEN
Oranje-kazerne, Geb.  Fly-Inn

donderdag 6 september
DEN HELDER
Nieuwe Haven, Geb. Albatros, 
Admiraliteitszaal

maandag 10 september
VLB LEEUWARDEN
MFR

woensdag 12 september
ERMELO
Gen Spoorkazerne, Vastenburgzaal

vrijdag 14 september
DEN HAAG
Fred-kazerne, 31/101 Vergaderzaal

dinsdag 18 september
ASSEN
J.W.F. kazerne, Filmzaal

woensdag 19 september
UTRECHT
KHK, Waterliniezaal

maandag 24 september
SCHIPHOL (BADHOEVEDORP) 
Maximakazerne, Auditorium

woensdag 26 september
CURAÇAO 
(09:30-12:00) 
MFR, gebouw Karel Doorman, MB Parera

20 | Trivizier | 9 - 2018

ARBEIDSVOORWA ARDEN 2018



Procedure
Alle leden van de VBM en BBTV kunnen 
hun persoonlijke oordeel over het 
onderhandelingsresultaat geven. Er zijn 
drie mogelijkheden: u bent voor, u bent 
tegen of u onthoudt zich van stemmen. 

De leden kunnen alleen met gebruik van de eenmalige  
unieke stemcode stemmen via het elektronische 
stembiljet (www.referendumvbm.nl) of door het 
inzenden van de ingevulde stembrief.
Om op de referendumsite te komen kunt u ook gebruik 
maken van de link op www.vbm.info of www.bbtv.nl.

Geldigheid referendum:
Het referendum is geldig als meer dan 5% van de 
leden heeft gestemd en het verschil tussen vóór- en 
tegenstemmers minimaal 20% is. 

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan zal het 
algemeen bestuur per afdeling één afgevaardigde 
uitnodigen voor een Bijzondere Algemene 
Vergadering waarin deze afgevaardigden stemmen 
over het resultaat. De leden van het algemeen bestuur 
hebben in deze vergadering een adviserende stem. 

De voorlichtingsbijeenkomsten in augustus en september 
zijn niet bedoeld om de leden te laten stemmen maar om 
het onderhandelingsresultaat toe te lichten.  

U kunt dus eenmalig stemmen via internet (www.
referendumvbm.nl) of door gebruik te maken van de 
link op onze eigen website (www.vbm.info of 
www.bbtv.nl) of door het insturen/inleveren van 
uw stembrief.

De stemming start op 31 augustus 2018 om 10.00 uur 
Nederlandse tijd en sluit op 27 september 2018 om 
10.00 uur Nederlandse tijd. Alle tot dat moment – op 
het VBM-secretariaat – ontvangen stemmen zullen 
worden meegeteld voor de bepaling van de uitslag. Te 
laat ontvangen of onduidelijke stembrieven dan wel 
verzamellijsten van stemmen worden ongeldig verklaard. 

Wilt u inhoudelijk reageren op het resultaat 
van de onderhandelingen?

Stuur dan uw reactie per e-mail:
CAO2018@mijnvbm.nl

Of per post:
VBM CAO2018
Antwoordnummer 93233
2509 WB Den Haag
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Defensie krijgt een 
tik op de neus!

Er is nog veel werk aan de winkel totdat er meer 

duidelijkheid is over een mogelijke verhuizing van 

de marinierskazerne Doorn naar Vlissingen. Gewoon 

opnieuw beginnen met vooral vanaf het begin de 

juiste behoeftestelling en actuele informatie!

Tekst: Louis Schipper

Drie weken na de hoorzitting op 13 
juli jl. heeft het College voor Geschillen 
medezeggenschap Defensie (CvG) een 
advies afgegeven. 
Bij het overleg met de medezeggenschap 
is het proces niet goed verlopen. Defensie 
is volgens het CvG behoorlijk in gebreke 
gebleven. Nieuw overleg over veel onder-
werpen zal moeten plaatsvinden.
Het College adviseert dat eerst een of 
meerdere bijeenkomsten worden belegd 
met alle betrokkenen met het doel te 
inventariseren waarover men het eens 
is en waarover niet. Tevens dienen de 
uitgangspunten voor het nader te voe-
ren overleg tussen partijen te worden 
vastgesteld.
Het College geeft verder in overweging 
dat de bijeenkomst(en) onder bege-
leiding van een onafhankelijke derde 
moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld 
vanuit de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht.

Het is nu afwachten wat de Commandant 
der Zeestrijdkrachten zal beslissen. Pas 
daarna komt er duidelijkheid over het 
verder te lopen proces. 

Wat zegt het College voor Geschillen 
Medezeggenschap Defensie en wat is 
de mening van de VBM? Hieronder zal 
ik de uitspraak van het CvG inhoudelijk 
behandelen en er de mening van de VBM 
bij vermelden.

Aard en inhoud van het geschil 
De TRMC (Tijdelijke Reorganisatie 
Medezeggenschapscommissie) heeft 
het CvG om advies gevraagd over het 
voornemen tot verhuizing van de 
marinierskazerne van Doorn naar 
Vlissingen. Zij beroept zich daarbij 
op artikel 29, eerste lid onder d, BMD 
(Besluit Medezeggenschap Defensie). 
Partijen verschillen van mening over 
de vraag of de behoeftestelling en/of 

de outputspecificatie (hierna: de OS) 
ten behoeve van de nieuw te realiseren 
kazerne te Vlissingen adviesplichtig is. 
En zo ja, dan vraagt de TRMC het CvG 
uit te spreken dat het besluit (tot verhui-
zing) in redelijkheid niet tot stand heeft 
kunnen komen, omdat het traject proce-
dureel niet juist is doorlopen en omdat 
niet dan wel onvoldoende rekening is 
gehouden met de input van de TRMC. 
Ter hoorzitting heeft de TRMC 
ingebracht dat er ook sprake is 
van een reorganisatie en dat de 
Uitvoeringsregeling Reorganisatie 
Defensie (URD) moet worden toege-
past, hetgeen door het HDE (Hoofd van 
Diensteenheid) wordt betwist.
Het besluit van de Minister van Defensie 
om de Marinierskazerne in Vlissingen te 
realiseren staat niet ter discussie, aldus 
het CvG. Dit besluit is genomen op poli-
tiek niveau in nauw overleg tussen de 
Minister en de Tweede Kamer en valt 
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dus onder het zogeheten ‘primaat van de 
politiek’. Hierdoor is geen formele mede-
zeggenschap mogelijk over dit besluit 
aldus het CvG. 

Reactie VBM:
Medezeggenschap kan dus uitsluitend 
betrekking hebben op besluiten die zijn 
genomen door het bevoegde gezag ter 
uitvoering van het besluit ten principale 
(over de ‘hoe-vraag’). Besluiten over de ‘hoe 
vraag’ kunnen naar de mening van de VBM er 
echter toe leiden dat een politiek genomen 
besluit toch niet doorgaat. Nadat een eerste 
besluit in de Tweede Kamer is genomen 
volgen zoveel meer momenten (Defensie 
Materieel Proces = DMP documenten) die 
wel degelijk aanleiding kunnen zijn om 
alsnog het besluit terug te draaien!

DMP-A document (behoefte-
stelling)
Het College stelt vast dat de behoefte-
stelling als zodanig niet adviesplichtig 

is. Het DMP-A document is volgens het 
College een ‘informatie document’ voor 
de Tweede Kamer. 

Reactie VBM:
Dit standpunt baart de VBM veel zorgen. 
Het is zeer zorgelijk dat er aan de voorkant 
al op basis van een DMP-A document een 
bijna onomkeerbaar (eenzijdig) politiek 
besluit wordt genomen. Als zo’n besluit 
niet op de juiste argumenten is genomen 
en de kosten later tegenvallen, draait de 
belastingbetaler hier voor op. Daarnaast is de 
betrouwbaarheid in de politiek ver te zoeken. 
Met zo’n procedure is het wel heel makkelijk 
om handjeklap te doen. In dit geval verdenkt 
de VBM de toenmalige minister Hillen (CDA) 
van handjeklap met zijn partijgenoot Peijs 
(CDA), toen commissaris van de Koningin 
in Zeeland. 
Het Defensie Materieel Proces moet 
zo ingericht zijn dat de Tweede Kamer, 
lopende het traject, goed geïnformeerd 
wordt. De Tweede Kamer kan, vanuit haar 
de controlerende functie, op basis daarvan 
beoordelen of het verantwoord is om in een 
bepaalde fase wel- of niet door te gaan. De 
Tweede Kamer kan op de rem trappen als 
blijkt dat er haken en ogen zitten aan het 
eerste besluit.

Outputspecificatie (OS)
-  Het College stelt vast dat de 

Outputspecificatie (OS) als zodanig 
niet dan wel niet geheel adviesplich-
tig is. Bij het laatste geeft het college 
van geschillen aan dat er wel degelijk 
onderwerpen inzitten die wel onder 
artikel 29 eerste lid vallen. 

Reactie VBM:
Dit kan leiden tot discussie over de vraag 
welke punten wel vallen onder artikel 29-1 
BMD en welke niet. Naar de mening van de 
VBM zijn er heel veel onderwerpen die onder 
het BMD artikel 29 vallen! Dus zal hierover 
opnieuw overleg moeten worden gevoerd. 
Tegen deze achtergrond is de OS gewoon 
adviesplichtig. 

-  Het College stelt vast dat het HDE aan 
zijn informatieplicht moet voldoen 
door de volledige OS ter beschikking te 
stellen aan de TRMC. De TRMC kan na 
raadpleging van de volledige OS haar 
positie bepalen. 

Reactie VBM:
Sluit aan op het vorige punt! Het bevestigt 
ook de ervaring van de VBM dat het HDE dit 
onvoldoende heeft gedaan. Wat ook iets 
zegt over de attitude van het HDE!

-  Het College stelt vast dat partijen de 
OS moeten doorlopen, teneinde vast 
te stellen welke onderwerpen nadere 
besluitvorming vergen als bedoeld in 
artikel 29 BMD.

Reactie VBM:
Dus gewoon adviesplichtig! Op de aldus 
geïnventariseerde onderwerpen dient de in 
het BMD voorgeschreven adviesprocedure 
te worden toegepast (adviesrecht!). Wat 
vanuit het DMP proces kan betekenen dat er 
geen implementatie van de verhuizing kan 
plaatsvinden als er geen overeenstemming 
is over de ‘hoe vraag’!

Toepassing van de URD?
Het College stelt vast dat het eerdere 
standpunt van het bevoegde gezag dat 
de reorganisatie slechts personele gevol-
gen had voor defensiemedewerkers die 
werkzaam zijn binnen het domein van 
het DOSCO (voorheen het CDC) nu geen 
stand meer kan houden. Het ligt in de 
rede dat de URD/Aanwijzing SG A983 
alsnog wordt toegepast en dat de TRMC 

Bij het overleg met de 
medezeggenschap is 
het proces niet goed 

verlopen. Defensie 
is volgens het CvG 

behoorlijk in gebreke 
gebleven. Nieuw overleg 
over veel onderwerpen 

zal moeten plaatsvinden.
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daarbij de formele medezeggenschapbe-
voegdheden uitoefent, in het bijzonder 
gelet op de personele gevolgen (arbeids-
plaats en/of functie) van het besluit 
inzake het kazernecommando. De vraag 
of de realisatie van de MARKAZ ook 
voor andere eenheden dan de mari-
niers personele gevolgen als bedoeld in 
de URD heeft, zou door partijen nader 
moeten worden onderzocht (is actie 
voor de TRMC).
Het College stelt vast dat in ieder geval 
de besluitvorming van februari 2018 
ten aanzien van het kazernecommando 
een reorganisatie is dat vooral personele 
gevolgen in het domein van het CZSK tot 
gevolg heeft.
Het College oordeelt dat de formele 
medezeggenschap ten aanzien van een 
reorganisatie met personele gevolgen in 
het domein van het CZSK (Commando 
Zeestrijdkrachten) bij de TRMC dient 
te liggen.

Betrokkenheid mede-zeggenschap 
ten aanzien van het proces
-  Het College stelt vast dat tussen de 

initiële besluitvorming en de inrich-
ting van (effectieve) medezeggenschap 
te veel tijd is verlopen en verloren 
is gegaan. Het bevoegde gezag had 
hierin eerder verantwoordelijkheid 
moeten nemen.

Reactie VBM:
Blijkbaar is veel tijd besteed aan de 
formele kanten van medezeggenschap en 
vormgeving en niet aan het onderliggende 
doel om een tijdige betrokkenheid van het 
personeel en het daadwerkelijk kunnen 
uitoefenen van medezeggenschap te 
realiseren. Is een trieste constatering!

-  Het College is van oordeel dat par-
ticipatie in de besluitvorming via 
Stuurgroep en expertgroepen niet 
kan worden gelijkgesteld met formele 
medezeggenschap.

Reactie VBM:
Hieruit blijkt dat het HDE geen enkel notie 
heeft hoe het BMD werkt dan wel dacht 
met deze truc ‘effe’ de boel af te doen! Het 
HDE kan conform het BMD alleen maar 
overeenstemming bereiken met de (TR)MC! 

-  Het College stelt vast dat de medezeg-
genschap niet tijdig is betrokken in 
het proces. 

Reactie VBM:
We zeggen het nog maar eens: je moet de 
medezeggenschap dus in een vroegtijdig 
stadium betrekken bij het proces!

-  Het College stelt vast dat het proces 
van informeel meedenken wel is aan-
gevangen, maar niet naar behoren is 
voortgezet in daadwerkelijke mede-
zeggenschap. Citaat: “De bondige 
reactie die volgt op dit advies is van de 
CDS. Zijn antwoorden zijn bovendien 
gericht aan de PC-ZSK en het HDE. 
Deze wijze van communiceren is niet 
dienstig geweest voor het voeren van 
vruchtbaar overleg. Uit de overlegde 
informatie blijkt verder dat op geen 
enkele manier over het advies en reac-
tie daarop overleg is gevoerd in de 
overlegvergadering tussen partijen. 
Van een dialoog gericht het bereiken 
van wederzijds begrip, uitwisseling van 
elkaars standpunten of enige vorm van 
consensus is het College niet gebleken”.

Reactie VBM:
Hier krijgt de wijze van afdoening van het 
advies via de CDS een draai om de oren, en 
terecht! 

-  Het College is van oordeel dat het HDE 
met betrekking tot de informatievoor-
ziening actief invulling moet geven aan 
zijn haal- en brengplicht. Het College is 
ook van oordeel dat de TRMC duidelijk 
zal moeten aangeven welke informatie 
zij nu nog nodig denkt te hebben. 

Reactie VBM:
Op zich onderschrijven wij deze (laatste) 
opmerking. Maar dit betekent niet dat het 
HDE dus maar achterover moet leunen. Die 
moet inderdaad ook actief zijn in zijn ‘haal- 
en brengplicht’.

-  Het College stelt vast dat de URD/
Aanwijzing SG A983 en het BMD de (op 
zichzelf duidelijke) spelregels bevat-
ten die nodig zijn voor het voeren van 
goed overleg. 

Reactie VBM:
Het CvG steunt hiermee het op hoofdlijnen 
behouden van de URD! Er schijnt een nieuwe 
aanwijzing in de maak te zijn, maar overleg 
hierover met de bonden heeft nog niet plaats 
gevonden. Er moeten wat de VBM betreft ook 
nadere afspraken worden gemaakt over de 
plaats en de rol van de medezeggenschap in 
PPS-trajecten. De VBM wil dat in de (nieuwe) 
aanwijzing(en) ook duidelijk wordt op welk 
moment de medezeggenschap ingeschakeld 
moet worden. 
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Commander’s message

Was de warmte Commandant der Strijdkrachten Rob 
Bauer naar het hoofd gestegen toen hij in juli zijn 
‘Commander’s Message’ stuurde aan alle defensie-
medewerkers? Zijn opmerkelijke briefje begint met 
wat algemeenheden. De luitenant-admiraal wijst 
erop dat de krijgsmacht indien nodig vecht voor een 
wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kun-
nen leven. En dat dit moet gebeuren met “voldoende 
en gemotiveerde mensen”. Deze moeten volgens hem 
kunnen beschikken over 
“goede spullen die we kun-
nen gebruiken als dat nodig 
is”. So far, so good. Maar 
rechtvaardigt zo’n enorm 
cliché het versturen van 
een ‘commandantenbood-
schap’? Er is niks nieuws 
onder de zon immers. 
Individuele militairen en 
hun vakbonden dringen al 
jaren aan op een organisa-
tie waarin mensen zichzelf 
kunnen ontplooien, het 
beste materieel voorhanden 
hebben en die hen op een 
fatsoenlijke wijze beloont 
voor hun tomeloze inzet. 
Maar admiraal Bauer heeft 
nog meer in petto. Hij erkent dat de verbeterproces-
sen binnen Defensie vaak stroperig verlopen en dat 
dit soms moedeloos stemt. En komt dan met opmer-
kelijke oplossing: “We moeten ervoor zorgen dat onze 
mensen gewoon hun werk kunnen doen. Als dat niet 
kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan”, zo 
raaskalt de hoogste militair. Die het laatste zinsdeel 
ook nog eens vet afdrukt. 
Bauer benadrukt dat de krijgsmacht op uitzendin-
gen altijd zo goed is in improviseren. “Dan kunnen 
we alles fiksen. Dus waarom niet de missiementaliteit 

naar de kazerne en de burelen in Den Haag halen?” 
Hij moedigt zijn (onder)officieren aan om niet te 
veel te zeuren over wat niet kan, maar oplossingen 
te bedenken voor hoe een doel alsnog kan worden 
gehaald: “Doorpakken dus!”, zo luidt het bevel. Ook 
weer vetgedrukt.
Bauer is blijkbaar compleet vergeten dat binnen de 
krijgsmacht al jaren van alles met houtjes en touw-
tjes aan elkaar hangt. Dat complete vliegtuigen en 

gevechtsvoertuigen zijn 
gekannibaliseerd zodat 
er in elk geval nog een 
paar operationeel blij-
ven. De marineman is 
schijnbaar ook even ont-
schoten dat zijn collega’s 
bij de landmacht eer-
der al het lachertje van 
Nederland werden toen 
uitlekte dat oefenende 
militairen ‘pangpang’ 
moesten roepen bij 
gebrek aan oefenmuni-
tie. En dat manschappen 
massaal naar legerdumps 
gaan om op eigen kosten 
goede gevechtslaarzen 
en andere elementaire 

uitrustingsstukken aan te schaffen. Maar voor lui-
tenant-generaal Bauer is deze ‘can do-mentaliteit’ 
blijkbaar niet goed genoeg. Hij zou er wijs aan doen 
om vanachter zijn bureau in Den Haag zelf eens wat 
zaken te ‘fiksen’. Zodat zijn mensen zo snel moge-
lijk weer eens op een normale wijze kunnen werken; 
met voldoende collega’s en deugdelijke materieel. 
Doorpakken dus, admiraal! Met hoofdletters én 
vetgedrukt.

Flip Lodesteyn
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Op 2 juli heeft minister Ank Bijleveld 
14 dapperheidsonderscheidingen uitge-
reikt op de Koning Willem III kazerne 
in Apeldoorn. Het was voor het eerst 
in 65 jaar dat een militair van de 
Koninklijke Marechaussee een dap-
perheidsonderscheiding ontving. De 
minister onderscheidde ook 6 jachtvlie-
gers, 1 officier en 3 onderofficieren van 
de Koninklijke Landmacht, en 1 offi-
cier en 2 onderofficieren van het Korps 
Mariniers.
De uitreiking van de dapperheidsonder-
scheidingen herinnerde Nederland aan 
meerdere internationale missies waar-
aan de krijgsmacht de afgelopen 20 jaar 
heeft deelgenomen.

De onderscheiding (Kruis van 
Verdienste) aan een marechaussee is niet 
alleen waardevol omdat daarmee het 

wapen der Koninklijke Marechaussee 
na 65 jaar als militaire organisatie wordt 
belicht. Positief is ook dat daarmee wordt 
herinnerd aan een zogeheten ‘kleine 
missie’. Tijdens de VN-missie in Soedan 
(in 2007 nog UNMIS geheten) komt de 
ongewapende adjudant Michel Barbier, 
dan nog opperwachtmeester, onder 
vuur te liggen van Soedanese militairen. 
Samen met een eveneens ongewapende 
Nederlandse collega opperwachtmeester 
weet hij drie VN-medewerksters veilig 
uit de vuurlinie te halen. 
Sinds 2011 is UNMIS opgevolgd door 
UNMISS nadat Zuid-Soedan zich heeft 
afgesplitst van Noord-Soedan. Er nemen 
op dit moment nog 6 Nederlandse staf-
officieren deel aan UNMISS. De ook 
toegezegde bijdrage van Individual 
Police Officers kan Nederland op dit 
moment niet leveren. De reden: de 

VN is niet in staat op bepaalde loca-
ties buiten Juba – de plaats waar het 
VN-hoofdkwartier is gevestigd – aan de 
eigen (en Nederlandse) medische voor-
waarden te voldoen.

Twee onderofficieren van het Korps 
Mariniers hebben een Kruis van 
Verdienste ontvangen voor een anti-
piraterij actie in 2014. Dit vanwege het 
succesvol saboteren van een piraterij-
boot. Ook twee onderofficieren van 
de landmacht hebben een Kruis van 
Verdienste ontvangen. In hun geval 
voor moedige acties in 2007 en 2009 in 
Afghanistan. 
Een kapitein van de Mariniers heeft 
een Bronzen Kruis ontvangen voor ver-
schillende moedige acties (toen hij nog 
sergeant was) in 2007 in Afghanistan. 
Een kapitein van de landmacht heeft een 

onderscheidingen 
uitgereikt
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Bronzen Leeuw ontvangen voor verschil-
lende moedige acties tegenover de vijand 
in 2007 in Afghanistan, toen hij nog lui-
tenant was.

Zes jachtvliegers van de luchtmacht 
hebben een Vliegerkruis ontvangen. Zij 
hebben allen deelgenomen aan lucht-
acties tijdens de NAVO-operatie Allied 
Force. Het is goed om ook de achtergrond 
van die operatie nog eens te belichten.
In 1999 liep de situatie in Kosovo zo 
uit de hand, dat internationaal ingrij-
pen noodzakelijk werd. Omdat China 
en Rusland in de Veiligheidsraad van de 
VN weigerden om een luchtactie tegen 
Servië goed te keuren, nam de NAVO die 
verantwoordelijkheid op zich. 
Allied Force was een zeer grootschalige 
luchtoperatie waarbij duizenden militai-
ren betrokken waren. De Nederlandse 
regering ging op 23 maart 1999 akkoord 
met onder meer de deelname van 16 
Nederlandse F-16’s. Zij waren een klein 
deel van een omvangrijke lucht-armada 
die meer dan 70 dagen Servische doe-
len bestookte. Voor de luchtmacht was 
het de eerste keer dat er precisie-geleide 
bommen werden afgeworpen. Maar ook 
de eerste keer dat jachtvliegers moesten 
opereren boven gebieden met moderne 
luchtverdedigingsmiddelen (raketten 
en artillerie). Laten we daarbij niet ver-
geten dat er ook 3 P-3C Orion’s (MLD), 
2 fregatten en een onderzeeboot aan de 
operatie Allied Force meededen. De fre-

gatten hadden tot taak om belangrijke 
havens te blokkeren, de onderzeeboot 
deed vooral inlichtingenwerk, net als de 
P-3C Orion’s.
Nu, bijna 20 jaar later, maken onder 
meer de acties in 1999 van de jacht-
vliegers minister Ank Bijleveld ‘trots en 
dankbaar’. En herinnert zij Nederland 
aan de tijd dat de krijgsmacht nog in 
staat was om langdurig een bijdrage te 
leveren aan belangrijke internationale 
militaire operaties.

Onderscheidingen
De volgende dapperheidsonderscheidin-
gen werden op 2 juli uitgereikt:

n  Bronzen Leeuw  – wordt uitgereikt 
voor bijzonder moedige en beleidvolle 
daden in de strijd tegenover de vijand;

n  Bronzen Kruis  – wordt uitgereikt voor 
het zich onderscheiden door moedig of 
beleidvol gedrag tegenover de vijand;

n  Kruis van Verdienste  – wordt uitge-
reikt wegens het zich onderscheiden 
door moedig en beleidvol gedrag in 
verband met vijandelijke actie;

n  Vliegerkruis  – wordt uitgereikt voor 
het zich onderscheiden door daden 
van initiatief, moed en volharding 
tegenover de vijand of in verband met 
vijandelijke actie terwijl deze daden 
zijn uitgevoerd in een luchtvaartuig.

Hoogste militaire dapperheids-
onderscheiding voor Apache-
vlieger
Koning Wil lem-Alexander heeft 
op vrijdag 31 augustus de Militaire 
Willems-Orde uitgereikt aan majoor-
vlieger Roy de Ruiter. De Ruiter krijgt 
de hoogste Nederlandse dapperheids-
onderscheiding vanwege zijn beleidvol, 
gedreven en moedige optreden tijdens 
uitzendingen in Afghanistan tussen 
2007 en 2009. Kenmerkend voor zijn 
optreden was de onvoorwaardelijke loy-
aliteit aan collega’s op de grond.
Majoor-vlieger de Ruiter is reservist bij 
de Koninklijke Luchtmacht. Hij kwam 
in 1999 in dienst en vervulde tot en met 
2013 diverse functies als Apache-vlieger 
en instructeur. In 2013 ging hij met eer-
vol ontslag. Momenteel is hij werkzaam 
als instructeur-helikoptervlieger bij de 
Royal Oman Police.  

Militaire WillemsOrde
De onderschei-
ding werd op 30 
april 1815 door 
Koning Willem 
I ingesteld als 
erkenning van 

uitstekende daden van moed, beleid en 
trouw in de strijd. De eerste Militaire 
Willems-Orde werd uitgereikt aan 
Erfprins Willem Frederik van Oranje-
Nassau voor zijn daden tijdens de 
Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. 

Er nemen op dit moment nog 6 Nederlandse 
stafofficieren deel aan UNMISS.

Majoor-vlieger de Ruiter is reservist bij de
Koninklijke Luchtmacht.

Het was voor het eerst in 65 jaar dat een militair 
van de Koninklijke Marechaussee een dapper-
heidsonderscheiding ontving.
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Week van de Koloniale Geschiedenis 
Van 21 t/m 28 oktober 2018 organiseert Museum Bronbeek in de ‘Week van de Koloniale 
Geschiedenis’ activiteiten rond het thema Opstand. 
Herman Keppy geeft over ‘Katjongs in Colditz’ op 21 oktober een lezing met aansluitende rond-
leiding door deze tentoonstelling.
De Stichting Moluks Historisch Museum verzorgt op 23 oktober het dagvullende live magazine 
Molukkers in verzet. Strijden voor idealen en tegen onrecht. 
Op 24 oktober gaat de historicus Karwan Fatah Black van de 
Universiteit Leiden in op de ‘redi musu’, slaven die door de 
Nederlanders werden ingezet in de strijd tegen weggelopen 
slaven en in ruil daarvoor de vrijheid verkregen. Antropoloog 
Maria Reinders-Karg van de Stichting Stil Verleden behandelt 
diezelfde dag het Nederlands slavernijverleden in alle voorma-
lige koloniën. Filmliefhebbers kunnen ook op 24 oktober in het 
IndoFilmCafé te Nijmegen de Indonesische speelfilm Sudirman 
zien; deze Indonesische generaal speelde een centrale rol in de 
dekolonisatieoorlog. 
Dansers van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten geven in 
Bronbeek op 25 oktober ’s avonds en op 28 oktober ’s mid-
dags meermalen een dansvoorstelling, die geïnspireerd is op 
klassieke Surinaamse slavendansen. 
Op 27 oktober wordt de documentaire Verzet in Indië getoond, met een introductie en een ana-
lyse door de maker Peter Hoogendijk; onderwerp is het verzet tegen de Japanners tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op 28 oktober sluit de groep Kusumo Budoyo de Week af met live gamelanmuziek en dans.

Krijgsgevangenenkamp Changi 
Changi was het grootste Japanse krijgsge-
vangenenkamp van Zuidoost-Azië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Henk Brouwer por-
tretteerde er medegevangenen en maakte 
schetsen van het dagelijks leven. De ten-
toonstelling is tot en met 6 januari 2019 te 
bezichtigen. 

Katjongs in Colditz
Voor het eerst wordt een tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse ‘erewoordweigeraars’ in de 
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder hen die afkomstig waren uit Nederlands-Indië: de katjongs. 
Wie waren zij, hoe brachten zij hun dagen door, op welke manieren trachtten zij te ontsnappen, 
en wie lukte dat? De expositie ‘Katjongs in Colditz, Erewoordweigeraars en hun ontsnappingen 
1940-’45’ is tot en met 31 december 2018 te bezoeken in Museum Bronbeek te Arnhem.

Museum Bronbeek is dagelijks geopend 
behalve maandag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 
6824 MB Arnhem www.bronbeek.nl

AGENDA BRONBEEK

28 | Trivizier | 9 - 2018

MEMO

SPONSORWANDELTOCHT 
VETERANENHOND
Loop mee voor een veteranenhond! Op 15 en 
22 september is er een sponsorwandeltocht 
waarvan de opbrengst gaat naar de training, 
plaatsing en begeleiding van veteranenhon-
den. Deze honden herkennen de signalen van 
herbeleving en kunnen in situaties van angst, 
woede en stress zorgen voor ontspanning en 
afleiding. Deelname kost € 12 p.p. (kinderen tot 
en met 12 jaar € 5). Wandelafstand naar keuze 
5, 10 of 20 kilometer. Laat u daarnaast sponso-
ren door vrienden, familie, collega’s, enzovoort. 
Starten kan op 15 september vanuit ECHOS 
Home Het Baken in Havelte of Berkenhof 
Tropical Zoo in Kwadendamme. Op 22 septem-
ber kunt u starten vanuit het Militair Revalidatie 
Centrum Aardenburg in Doorn. Kijk op walk-
4veterans.nl voor meer informatie.

DE HoBoKo-reünie zal plaatsvinden op 
vrijdag 5 oktober 2018 op het Marine 
Etablissement Amsterdam, Evenementen-
gebouw nr. 30. Ontvangst om 10.00 uur. 
11.00 uur gaat de bar open. Om 13.00 uur 
zal de middagmaaltijd (blauwe hap) wor-
den geserveerd in het bedrijfsrestaurant. 
Om 16.00 uur eindigt de reünie. Inschrij-
ven vóór vrijdag 28 september 2018, door  
€ 18,50 per persoon over te maken op 
rekeningnummer: NL62INGB0003220274  
BIC: INGBNL2A t.n.v. C. de Boon, onder 
vermelding van uw naam en adres.  

OP zaterdag 13 oktober 2018 is er van 
14.00-21.00 uur een reünie voor de oud- 
opvarenden van de eenheden die in 1987-
1988 in de Arabische Golf aan operaties met 
codenaam Octopus en Calendar II of aan 
operaties tijdens de Golfoorlog 1990-1991 
hebben deelgenomen. De oud- opvarenden 
kunnen zich laten vergezellen door één 
partner. Plaats: Dukdalf, Oude Rijkswerf 
te Den Helder. De kosten voor deze reünie 
bedragen € 30 per persoon, inclusief blauwe 
hap, een drankje en een herinnering.
Aanmelden vóór 15 september 2018 per 
e-mail naar maheur8788@gmail.com, met 
vermelding van uw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer en eventueel de naam 
van uw partner. Vermeld tevens van welk 
schip u bemanningslid was. 
Het verschuldigde bedrag kunt u overma-
ken op rekening NL27 SNSB 0706159284 
t.n.v. K. IJzendoorn, Den Helder o.v.v. 
PG-reünie 2018 en uw naam. Nadere infor-
matie: zie Facebook pagina https://www.
facebook.com/events/930803180431992/ 

OP 15 november tussen 10.00 en 17.00 uur: 
Reünie Marine Verbindingsdienst - Vereni-
ging FLO Verbindingsdienst Koninklijke 
Marine. Locatie: Witte Raaf, Marine 
Kazerne Willemsoord, Nieuwe Haven te Den 
Helder. Kosten: € 15 per persoon.
Informatie is te vinden op:
www.bravozulu.nl, telefoon 06 41217388.

HERDENKINGEN
Veteranen en nabestaanden herdenken op 
1 september 2018 bij het Nationaal Indië 
Monument 1945-1962 in Roermond de 6.200 
Nederlandse militairen die in de jaren 1945-
1962 het leven lieten tijdens militaire acties 
in het toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea. Vertegenwoordigers van Defensie 
leggen een krans bij het monument. Militairen 
van  de landmacht ondersteunen de cere-
monie op de grond met onder meer een 
erewacht. In de lucht vliegen 4 F-16’s van de 
luchtmacht de ‘missing man’ formatie. De her-
denking begint om 14.00 uur.

Op zaterdag 8 september 2018 worden op 
de begraafplaats aan de Soerenseweg te 
Apeldoorn de Apeldoornse militairen herdacht 
die tijdens de politionele acties in voorma-
lig Nederlands-Indië en later in Nederlands 
Nieuw-Guinea en Korea zijn gevallen. In totaal 
zijn het 38 jonge mannen, destijds allen inge-
zetenen van Apeldoorn. Ontvangst: vanaf 13.30 
uur. Aanvang: 14.00 uur

BETAALDATA SEPTEMBER
Defensie maakt de salarissen over op 
maandag 24 september. Het ABP maakt 
de uitkeringen ook over op maandag 24 
september. Uiterlijk een dag later staan de 
bedragen op uw bankrekening.

Veteraneninstituut 
Ontmoetingsdag thuisfront
We weten allemaal dat het thuisfront een 
enorme steun is voor de veteraan. En juist 
daarom organiseert het Veteraneninstituut 
de Home@Vi Ontmoetingsdag, op zaterdag  
 6 oktober a.s. Een dag speciaal voor het thuis-
front van veteranen – partner, broer, zus, kind* 
of ouder! De dag zal in het teken staan van 
‘Slow down and reconnect’. Ben jij partner, 
ouder, kind*, broer of zus van een veteraan (in 
of uit dienst)? Dan ben je van harte welkom! 

*Voor kinderen van veteranen geldt de 
minimumleeftijd van 18 jaar. Aanmelden 
via https://www.veteraneninstituut.nl/ 
6oktober2018/
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Week van de Koloniale Geschiedenis 
Van 21 t/m 28 oktober 2018 organiseert Museum Bronbeek in de ‘Week van de Koloniale 
Geschiedenis’ activiteiten rond het thema Opstand. 
Herman Keppy geeft over ‘Katjongs in Colditz’ op 21 oktober een lezing met aansluitende rond-
leiding door deze tentoonstelling.
De Stichting Moluks Historisch Museum verzorgt op 23 oktober het dagvullende live magazine 
Molukkers in verzet. Strijden voor idealen en tegen onrecht. 
Op 24 oktober gaat de historicus Karwan Fatah Black van de 
Universiteit Leiden in op de ‘redi musu’, slaven die door de 
Nederlanders werden ingezet in de strijd tegen weggelopen 
slaven en in ruil daarvoor de vrijheid verkregen. Antropoloog 
Maria Reinders-Karg van de Stichting Stil Verleden behandelt 
diezelfde dag het Nederlands slavernijverleden in alle voorma-
lige koloniën. Filmliefhebbers kunnen ook op 24 oktober in het 
IndoFilmCafé te Nijmegen de Indonesische speelfilm Sudirman 
zien; deze Indonesische generaal speelde een centrale rol in de 
dekolonisatieoorlog. 
Dansers van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten geven in 
Bronbeek op 25 oktober ’s avonds en op 28 oktober ’s mid-
dags meermalen een dansvoorstelling, die geïnspireerd is op 
klassieke Surinaamse slavendansen. 
Op 27 oktober wordt de documentaire Verzet in Indië getoond, met een introductie en een ana-
lyse door de maker Peter Hoogendijk; onderwerp is het verzet tegen de Japanners tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op 28 oktober sluit de groep Kusumo Budoyo de Week af met live gamelanmuziek en dans.

Krijgsgevangenenkamp Changi 
Changi was het grootste Japanse krijgsge-
vangenenkamp van Zuidoost-Azië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Henk Brouwer por-
tretteerde er medegevangenen en maakte 
schetsen van het dagelijks leven. De ten-
toonstelling is tot en met 6 januari 2019 te 
bezichtigen. 

Katjongs in Colditz
Voor het eerst wordt een tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse ‘erewoordweigeraars’ in de 
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder hen die afkomstig waren uit Nederlands-Indië: de katjongs. 
Wie waren zij, hoe brachten zij hun dagen door, op welke manieren trachtten zij te ontsnappen, 
en wie lukte dat? De expositie ‘Katjongs in Colditz, Erewoordweigeraars en hun ontsnappingen 
1940-’45’ is tot en met 31 december 2018 te bezoeken in Museum Bronbeek te Arnhem.

Museum Bronbeek is dagelijks geopend 
behalve maandag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 
6824 MB Arnhem www.bronbeek.nl

AGENDA BRONBEEK
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SPONSORWANDELTOCHT 
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te Den Helder. De kosten voor deze reünie 
bedragen € 30 per persoon, inclusief blauwe 
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e-mail naar maheur8788@gmail.com, met 
vermelding van uw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer en eventueel de naam 
van uw partner. Vermeld tevens van welk 
schip u bemanningslid was. 
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ken op rekening NL27 SNSB 0706159284 
t.n.v. K. IJzendoorn, Den Helder o.v.v. 
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matie: zie Facebook pagina https://www.
facebook.com/events/930803180431992/ 
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Marine. Locatie: Witte Raaf, Marine 
Kazerne Willemsoord, Nieuwe Haven te Den 
Helder. Kosten: € 15 per persoon.
Informatie is te vinden op:
www.bravozulu.nl, telefoon 06 41217388.
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Veteranen en nabestaanden herdenken op 
1 september 2018 bij het Nationaal Indië 
Monument 1945-1962 in Roermond de 6.200 
Nederlandse militairen die in de jaren 1945-
1962 het leven lieten tijdens militaire acties 
in het toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea. Vertegenwoordigers van Defensie 
leggen een krans bij het monument. Militairen 
van  de landmacht ondersteunen de cere-
monie op de grond met onder meer een 
erewacht. In de lucht vliegen 4 F-16’s van de 
luchtmacht de ‘missing man’ formatie. De her-
denking begint om 14.00 uur.

Op zaterdag 8 september 2018 worden op 
de begraafplaats aan de Soerenseweg te 
Apeldoorn de Apeldoornse militairen herdacht 
die tijdens de politionele acties in voorma-
lig Nederlands-Indië en later in Nederlands 
Nieuw-Guinea en Korea zijn gevallen. In totaal 
zijn het 38 jonge mannen, destijds allen inge-
zetenen van Apeldoorn. Ontvangst: vanaf 13.30 
uur. Aanvang: 14.00 uur

BETAALDATA SEPTEMBER
Defensie maakt de salarissen over op 
maandag 24 september. Het ABP maakt 
de uitkeringen ook over op maandag 24 
september. Uiterlijk een dag later staan de 
bedragen op uw bankrekening.

Veteraneninstituut 
Ontmoetingsdag thuisfront
We weten allemaal dat het thuisfront een 
enorme steun is voor de veteraan. En juist 
daarom organiseert het Veteraneninstituut 
de Home@Vi Ontmoetingsdag, op zaterdag  
 6 oktober a.s. Een dag speciaal voor het thuis-
front van veteranen – partner, broer, zus, kind* 
of ouder! De dag zal in het teken staan van 
‘Slow down and reconnect’. Ben jij partner, 
ouder, kind*, broer of zus van een veteraan (in 
of uit dienst)? Dan ben je van harte welkom! 

*Voor kinderen van veteranen geldt de 
minimumleeftijd van 18 jaar. Aanmelden 
via https://www.veteraneninstituut.nl/ 
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UITBREIDING MIVD KAN VERDER
De MIVD wordt uitgebreid. Dit 
houdt onder andere verband met 
de Doorontwikkeling Krijgsmacht 
(DOKM). Defensie en de bonden 
hebben het reorganisatieplan op 25 
mei uitgebreid besproken.

Een deel van de functies is op dit 
moment, als tijdelijke functie, al toe-
gevoegd aan de formatie. Het valt 
de VBM op dat de financiën voor de 
DOKM-functies nog niet zijn gerea-
liseerd. Medewerkers worden op een 
tijdelijke functie geplaatst, terwijl 
het eigenlijk noodzakelijk is (gezien 
de ambitie van de MIVD) dat deze 
medewerkers binnen de organisatie 
blijven. De financiering mag hierbij 
geen spelbreker zijn!
Na een uitgebreide discussie gaf 
Defensie aan dat de tijdelijke func-
ties worden omgezet in permanente 
functies; de tijdelijke burgerfunc-
ties worden omgezet naar vaste/
structurele functies. In de 
Begeleidingscommissie wordt geke-
ken hoe hiermee om te gaan, met als 
uitgangspunt dat er geen verdrin-
ging mag plaatsvinden.

Onderdeel van de reorganisatie is 
het verbeteren van zowel de interne 
als externe samenwerking en de 
effectiviteit. In dit kader wordt met 
de AIVD een gezamenlijke Unit 
Veiligheidsonderzoeken (UVO) 
opgericht. 
Een steeds terugkerende discussie 
bij samenwerking met de AIVD is 
de verschillende rechtspositie bij 
beide diensten. Er is sprake is van 
een ongelijkwaardige beloning voor 
hetzelfde werk. Het personeel bij de 
Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) heeft 
hier al enige tijd geleden aandacht 

voor gevraagd. Dit tot nu toe echter 
zonder resultaat. 
De VBM heeft zich op het stand-
punt gesteld dat dit moet worden 
geregeld. Dit is een belangrijk 
onderwerp voor de voortgang van 
het voorliggende reorganisatieplan. 

Defensie heeft tijdens het overleg op 
25 mei aangegeven begrip te hebben 
voor het argument van gelijkwaar-
digheid, maar er nu geen besluit 
over te kunnen nemen. Dit onder-
werp zal dus in het Sectoroverleg 
Defensie (werkgroep Algemeen 
Personeelsbeleid / Algemene en 
Financiële Rechtstoestand) moeten 
worden besproken. 

Bij de reorganisatie van de MIVD 
is de werkzekerheid voor het per-
soneel groot. Daar waren zowel 
Defensie als de bonden het over eens. 
Uitgangspunt is het behoud van 
personeel, zeker tegen de achter-
grond van de huidige arbeidsmarkt. 
De verwachting is dat de MIVD de 
vacatures niet in een klap kan vul-
len. Daarom heeft men besloten in 
vier “batches” de werving en vulling 
te realiseren. Naar aanleiding van 
de vele mutaties en uitbreiding is de 
vraag of de P&O-dienst qua omvang 
ook wordt aangepast. Defensie gaf 
aan dat dit zeker een aandachtpunt 
is, maar op dit moment ondersteunt 
de Bestuursstaf de MIVD.

Tot slot, hoewel de VBM er eigenlijk 
niet over gaat, hebben we tijdens 
het overleg op 25 mei onze verba-
zing uitgesproken dat de MIVD 
enerzijds roept dat de IT een uiter-
mate belangrijk onderdeel is van de 
bedrijfsvoering en wordt uitgebreid, 
terwijl het anderzijds nog steeds 

onder de afdeling ‘ondersteuning’ 
valt. Defensie gaf aan de opmerking 
te begrijpen en dat dit onderwerp 
intern de aandacht heeft.

Wat de bonden betreft mag het reor-
ganisatieplan, met inachtneming 
van de gemaakte opmerkingen en 
afspraken, ‘ter kennisneming’ wor-
den aangeboden aan de werkgroep 
reorganisaties.

REORGANISATIEPLAN COID NOG 
ONVOLLEDIG
De Centrale Organisatie Integriteit 
Defensie (COID) wordt onder-
gebracht bij de SG. Tegelijkertijd 
worden zoveel mogelijk uitvoe-
rende taken op het gebied van 
integriteit binnen Defensie binnen 
de COID samengevoegd (zoals aan-
bevolen door de commissie Van der 
Steenhoven). De COID wordt als bij-
zondere organisatie eenheid (BOE) 
overgebracht van het Defensie 
o n d e r s t e u n i n g s - c o m m a n d o 
(DOSCO) naar de Bestuursstaf (BS).

De Commissie Ongewenst gedrag 
(COG) en het secretariaat daar-
van zullen worden overgeheveld 
van het DOSCO naar de COID. Dit 
betreft de poule van flexibel in te 
zetten onderzoekers, capaciteit voor 
secretariële ondersteuning en het 
bijbehorende budget voor het beta-
len van de voorzitters. De uitvoering 
van de COG is op dit moment belegd 
bij de DPOD. Het probleem hierbij is 
dat op verschillende plekken binnen 
Defensie onderzoek naar (sociale) 
integriteit wordt gedaan. In het 
kader van het tegengaan van ver-
snippering, is onderbrengen bij de 
COID wenselijk. 
De HDP zal niet langer invulling 
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geven aan de rol van toezichthouder 
integriteit. De hiermee vrijgevallen 
VTE wordt overgedragen aan de 
COID en zal worden gebruikt om 
uit te breiden. 
Tot verbazing van de bonden gaf 
Defensie aan, dat de betreffende 
functies nog niet zijn gewaar-
deerd. De wijzigingen waren nog 
onderwerp van overleg met de 
medezeggenschap.

Defensie zei te verwachten dat 
het proces binnen vier weken is 
afgerond. De bonden hebben aan-
gegeven het reorganisatieplan dan 
nog niet te kunnen bespreken.
Wel hebben de bonden alvast enkele 
opmerkingen gemaakt en een aantal 
adviezen gegeven. 
Defensie begreep het standpunt en 
nam het reorganisatieplan terug. 
Zodra de functievergelijkingstabel is 
aangepast met de waardering en de 
juiste codes, kan het plan opnieuw 
aan het overleg worden aangeboden. 
Mogelijk kunnen de bonden dan 
schriftelijk aangeven dat het plan 

‘ter kennisneming’ aan de werkgroep 
reorganisaties kan worden aange-
boden. Zo blijft het tempo er toch 
enigszins in.

KRITIEK OP PLAN VOOR ‘SPECIAL 
OPERATIONS COMMAND’
Op 6 juli heeft de VBM in het over-
leg met Defensie op vier punten 
kritiek geleverd op het plan om 
een Nederlands ‘Special Operations 
Command’ (NLD SOCOM) op te 
richten. De VBM bestrijdt niet dat 
het inrichten van een commando- 
en controle eenheid nuttig of 
noodzakelijk is voor het aansturen 
van special operations. 
Met een nieuw op te richten NLD 

SOCOM versterkt Defensie het 
nationaal sturend en coördinerend 
vermogen op het gebied van Special 
Operations. De projectorganisatie 
‘Taskforce SOCOM’geeft binnen de 
Defensiestaf invulling aan de vor-
ming van NLD SOCOM. 
SOCOM zal onder andere uit een 
aantal eenheden afkomstig van 
operationele commando’s bestaan. 
Defensie wil onder meer ken-
nis en capaciteit overhevelen van 
het Korps Commando Troepen 
(Commando Landstrijdkrachten 
CLAS) naar SOCOM.
De VBM weet vanuit de achterban 
bij het Korps Commando Troepen 
dat met zo’n overheveling ook 
kennis en capaciteit bij het Korps 
Commando Troepen (KCT) verlo-
ren gaat. Het eerste kritiekpunt is 
de vraag: Wil de projectorganisatie 
niet ‘te snel’?
Ten tweede: zijn de functiebeschrij-
vingen in de nieuwe organisatie 
juist? Zijn de juiste transitiecodes 
toegekend? 
Ten derde: CLAS heeft aan het 
KCT-personeel bindingspremies 
toegekend. Voorwaarde: voor toe-
kenning hiervan moet het personeel 
bij het KCT geplaatst zijn. Verliest 
men het recht op bindingspremie na 
overhevelen van dit personeel naar 
de NLD SOCOM?
Projectleider, commodore Ten Haaf, 
heeft op 6 juli aangegeven dat hij 
hierover in overleg is met de betref-
fende autoriteiten. 
De VBM vindt het begrijpelijk dat 
Defensie de bindingspremie voor 
deze groep ‘repareert’. Maar het 
toekennen ervan – dit is het vierde 
kritiekpunt – kan uitstralingseffec-
ten hebben naar ander personeel dat 
bij NLD SOCOM geplaatst kan wor-

den. Overigens is dit een punt dat 
Defensie en bonden in het overleg 
op een ander overlegniveau nader 
zouden moeten bespreken en wel in 
de werkgroep Algemene Financiële 
Rechtspositie (WG AFR). 
Het is op 6 juli – de tijd was beperkt 

– niet gelukt  om het plan tot oprich-
ting van NL SOCOM inhoudelijk 
nader te bespreken. De VBM heeft 
nog heel veel vragen en opmerkin-
gen. VBM en de opstellers van het 
plan zullen de inhoud nog voor de 
formele behandeling verbeteren. 

DMO HERSCHRIJFT 
REORGANISATIEPLAN TURBO
De Defensie Materieel Organisatie 
DMO gaat het concept-voorlopig 
reorganisatieplan voor de inrichting 
van de Tijdelijke Uitvoerende Regie- 
en Beheer Organisatie (TURBO) na 
kritische opmerkingen van de bon-
den herschrijven. Zo is op 6 juli 
afgesproken in het overleg.
TURBO moet de organisatie voorbe-
reiden op de komst van de nieuwe 
Informatie Technologie op het 
moment dat de samenwerkings-
overeenkomst met de markt in 
werking treedt. 
Bij aanvang van de vergadering 
heeft de VBM gevraagd waarom is 
gekozen voor een tijdelijke organisa-
tie. De functies worden uiteindelijk 
in fase 2 van het reorganisatietra-
ject JIVC&OPS als vaste functies 
in de organisatie opgenomen. Door 
het tijdelijke karakter toe te kennen 
ontstaat onnodig onzekerheid en 
onrust bij aan te nemen medewer-
kers. Na een uitgebreide discussie 
en schorsing heeft DMO aange-
geven de organisatie (T)URBO als 
vast onderdeel in de organisatie op 
te nemen. 
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Bij de inhoudelijke behandeling van 
het plan zijn nog een aantal aanvul-
lende vragen gesteld. Zo heeft de 
VBM gevraagd hoe de samenwer-
king met de markt er uit komt te 
zien en of in dat kader nog afspra-
ken gemaakt moeten worden over 
een sociaal statuut uitbesteding. 
Als dit aan de orde is dan dient dit 
besproken te worden in een andere 
werkgroep van het georganiseerde 
overleg (Algemeen Personeelsbeleid) 
maar die afspraken maken dan wel 
deel uit van dit reorganisatieplan. 
In dat kader heeft de VBM verwe-
zen naar de aanwijzing SG-A938 
Defensiebeleid over zelf doen, 
uitbesteden en samenwerken (sour-
cing-beleid). Hierin staat onder 
meer op welke momenten overleg 
gevoerd moet worden met de mede-
zeggenschap en de bonden. Terzijde: 
deze aanwijzing zou niet meer van 
toepassing zijn en vervangen zijn 
door een andere aanwijzing (HDBV). 
De VBM heeft Defensie een hele tijd 
geleden al aangegeven dat de aan-
wijzing SG-A938 niet goed aansluit 
bij de praktijk en dat de aanwijzing 
aanpassing behoeft. Tot op de dag 
van vandaag heeft Defensie niet 
gereageerd. De VBM zal bij Defensie 
navraag doen. 

Ook hebben de bonden aangege-
ven dat de infrastructuur op de 
Kromhoutkazerne niet berekend 
is op de uitbreidingen. De infra-
structuur piept en kraakt nu al bij 
de huidige bezetting en dit aspect 
moet DMO zeker met de mede-
zeggenschap bespreken. Indien 
de rechtspositie van personeel als 
gevolg hiervan in gedrang komt, 
is ook een rol weggelegd voor 
de bonden. 

DMO heeft aangegeven de opmer-
kingen en vragen van de bonden 
mee te nemen en een aangepaste 
versie van het concept Voorlopig 
Reorganisatieplan op te stellen. 
Partijen zijn zich bewust van de 
urgentie en willen daarmee rekening 
houden bij de verdere behandeling.

VULLING VEILIGHEIDSFUNCTIES 
BINNEN DMO
In een brief heeft de Defensie 
Materieel Organisatie DMO de 
bonden geïnformeerd over het 
voornemen om, vooruitlopend op 
bestaande processen, veiligheids-
functies in de organisatie op te 
nemen en te vullen. Deze func-
ties worden (later) alsnog in de 
betreffende reorganisatieplannen 
opgenomen. 
De VBM weet dat binnen DMO 
discussie is ontstaan over de 
plekken waar veiligheidsfunctiona-
rissen worden geplaatst. Ook is er 
blijkbaar een discussie en onduide-
lijkheid over hun werkzaamheden. 
Aangezien het een veiligheidsaspect 
betreft hebben de bonden op 6 juli 
aan DMO laten weten in deze unieke 
en specifieke situatie dit voorstel 
met een positieve grondhouding te 
willen benaderen. Voorwaarde is wel 
dat de functies pas in de organisatie 
worden opgenomen en gevuld nadat 
overeenstemming is bereikt met de 
(betrokken) medezeggenschap. 

REORGANISATIEPLAN DMO 
DIRECTIE PROJECTEN KAN DOOR
Op 6 juli zijn bonden en Defensie 
Materieel Organisatie DMO het 
eens geworden over het con-
cept voorlopig reorganisatieplan 
Projecten. Dat was op 13 febru-
ari al besproken. Vervolgens heeft 

DMO het plan op meerdere punten 
aangepast.
DMO gaat het plan nu aanbieden 
aan de medezeggenschap. Nadat 
deze advies heeft uitgebracht en er 
overeenstemming is bereikt, kan het 
plan de status van ‘definitief reor-
ganisatieplan’ krijgen. Daarna gaan 
de bonden het personeelsvullings-
plan toetsen.

OPLEIDINGSPLAN CBG-M 
MEDEWERKERS
De VBM gaat in het overleg het 
opleidingsplan voor CBG-M mede-
werkers CBG = Centraal Bureau 
Gegevensbeheer) aan de orde stel-
len. De nieuwe processen van 
dataschoning en de toegenomen 
complexiteit van materieelprojec-
ten hebben CBG-personeel grote 
uitdagingen bezorgd. Zij zijn daarbij 
onvoldoende ondersteund. Daarom 
is een opleidingsplan noodzakelijk 
ter voorbereiding van dit personeel. 
Dit heeft de VBM op 6 juli de 
Defensie Materieel Organisatie 
laten weten. Wordt vervolgd.
De VBM heeft ook vernomen dat 
de Defensie Materieel Organisatie 
DMO de functie van plaatsver-
vangende directeur Directie 
Wapensystemen & Bedrijven wil 
toewijzen aan een militair. Hierover 
is discussie ontstaan. Of dit waar 
is, weten we niet. Maar mocht het 
wel zo zijn, dan komen we er bij de 
behandeling van het reorganisa-
tieplan voor de Doorontwikkeling 
van de Directie Wapensystemen en 
Bedrijven op terug.
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Positie burgerpersoneel 

Burger defensiepersoneel oefent 
niet maar voert faciliterende 

werkzaamheden uit.

bij militaire oefening
De VBM en BBTV, gesteund door de 
overige bonden, hebben in het overleg 
met Defensie de afgelopen jaren voort-
durend aangegeven dat burgerpersoneel 
geen deel uitmaakt van een oefening en 
in die zin dus ook niet oefent maar ten 
behoeve van een oefening faciliterende 
werkzaamheden uitvoert. Het buiten 
werking stellen van de werk- en rust-
tijden regeling opgenomen in het BARD 
en het niet van toepassing verklaren van 
het BDD is onjuist. Burger defensieperso-
neel oefent niet maar voert faciliterende 
werkzaamheden uit. Dit betekent dat de 
met de medezeggenschap afgesproken 
en in roosters vastgelegde werk- en rust-
tijdennormen moeten worden toegepast 
en dat het BDD onverkort van toepas-
sing is. Voor vergoeding voor overwerk 
is in dit kader artikel 23 en/of artikel 49 
van het IBBAD van toepassing. 
Wij adviseren medezeggenschapscom-
missies hiervan kennis te nemen en in 
voorkomend geval zoals hier omschre-
ven te handelen.

� 

De VBM en BBTV ontvangen regelmatig signalen van burger defensiepersoneel, dat 
Defensie de in het BARD opgenomen regeling inzake de werk- en rusttijden buiten 
werking stelt. 
Defensie verwijst hierbij naar artikel 30 i, lid 2 b van het BARD (Burgerlijk 
Ambtenaren Reglement Defensie ).

Hierin staat dat het hoofdstuk ‘werk- en rusttijden’ niet van toepassing is op arbeid 
verricht inzake aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op het houden 
van oefeningen. 
Ook verwijst Defensie in dit verband naar artikel 3 lid 2 van het BDD (Besluit 
Dienstreizen Defensie) waarin is opgenomen dat dit besluit niet van toepassing is 
op een van een militaire oefening deel uitmakende verplaatsing alsmede het daarmee 
samenhangende verblijf.
Volgens Defensie valt de positie van de burgermedewerker bij een oefening uiteen in 
twee onderdelen, te weten in:

1.Het van toepassing zijnde arbeidstijdenregime
De werk- en rusttijdenregeling opgenomen in het BARD heeft tot doel te zien op 
veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Burgers die ingezet worden 
tijdens een oefening vallen, volgens Defensie, in strikte zin onder artikel 30 i 
lid 2 B. Zij worden ingezet ter ondersteuning van een oefening en zijn daarmee 
volgens defensie uitgezonderd van de werk- en rusttijdenregeling.

2.Het van toepassing zijnde vergoedingsregime
Per 1 januari 2008 is in overleg met de bonden besloten oefentoelage voor 
burgerpersoneel niet meer toe te passen en in plaats daarvan een vergoeding 
voor overwerk (artikel 49 Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie 
(IBBAD)) en/of consignatietoelage (artikel 23 IBBAD) toe te kennen.

VERGOEDINGEN
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Klopt het dat inverdienen nade-
lig is voor je pensioenopbouw?
Wie gebruik maakt van de ‘inverdien-
tijd’ (dankzij deelname aan uitzending) 
bouwt minder pensioen op dan iemand 
die langer blijft werken. 

Dus ik benadeel mezelf als ik 
inverdientijd opneem door 
eerder met leef t ijdsont-
slag te gaan?
Zo kun je dat stellen. Dat betekent wel 
dat het omgekeerde ook waar is: degene 
die kiest voor langer doorwerken (als de 
mogelijkheid bestaat om te kiezen voor 
de nieuwe diensteinderegeling) bevoor-
deelt zichzelf. In ieder geval als het om 
de pensioenopbouw gaat. 

Hoe komt dat?
De pensioenopbouw is in de UGM-
periode de helft lager dan tijdens de 
periode in actieve dienst. Dat is altijd 
al zo geweest. Je kunt de inverdientijd 
gebruiken om eerder de dienst te ver-
laten, maar dan begint op dat moment 
ook de periode dat je minder pensi-
oen opbouwt.

Hoe werkt pensioenopbouw? 
Voor elk jaar dat je werkt, bouw je pen-
sioen op. Beter gezegd: het recht op 
een pensioenuitkering. De hoogte van 

het bedrag (van de uitkering) wordt 
bepaald door verschillende elementen. 
Een belangrijk element is het salaris. 
Het streven is om uiteindelijk een pen-
sioen te bereiken van 70% van het laatst 
verdiende salaris. Voor elk pensioen-
jaar krijg je een deel van die 70%. In het 
eindloonsysteem staat op dit moment 
elk pensioenjaar gelijk aan 1,657 pro-
cent. Voor een pensioen van 70% van 
je laatstverdiende salaris zou je dus iets 
meer dan 42 (42 x 1,657 = 69,59 procent) 
pensioenjaren moeten hebben. 

Geef eens een voorbeeld?
Een militair begint als hij 18 jaar oud is. 
Hij blijft in dienst tot leeftijdsontslag. 
Hij is dan (uitgaande van het nieuwe 
systeem) 61 jaar. Dat zijn 43 pensioen-
jaren. Zijn pensioen zou op dat moment 
71,25 procent (uitgaande van een con-
stante opbouw van 1,657 procent per 
jaar; dit was in het verleden ook 1,75% 
per jaar) van het laatstverdiende salaris 
zijn. Tijdens de UGM-periode komen 

daar nog opbouw jaren bij. Die tellen 
mee voor de helft. Dus 2,5 maal 1,657 is 
4,14 procent. In totaal bereikt deze mili-
tair dus een pensioen van 76,39 procent 
van het laatstverdiende salaris. Een mili-
tair die op zijn 18e begint en eerder stopt 
(met leeftijdsontslag gaat) komt altijd 
uit op een lager pensioen. Bijvoorbeeld: 
hij stopt met 58 jaar en heeft dan 66,28 
procent van het laatstverdiende salaris 
als pensioen opgebouwd. Hij gaat met 
66 met pensioen. Hij heeft dan 4 pen-
sioenjaren meer, dat is 6,63 procent 
extra opbouw. In totaal bereikt deze 
militair dus 72,91 procent. Dat is ruim 
3% minder dan de militair in het eerste 
voorbeeld.

Let op! Dit zijn sterk vereenvoudigde 
voorbeelden die uitgaan van mili-
tairen die hun volledige werkzame 
leven als militair in dienst blijven 
van Defensie. In realiteit heb je te 
maken met heel veel factoren – zoals 
de franchise - die de pensioenop-
bouw bepalen. Daarnaast zijn er 
perioden waarin je als militair dub-
bel pensioen opbouwt (bijvoorbeeld 
tijdens VVHO-missies). Ook kun-
nen de opbouwpercentages per jaar 
verschillen. Maar het opnemen van 
inverdientijd heeft altijd gevolgen 
voor de pensioenopbouw.

Kiezen voor oDER nadelig 
voor pensioenopbouw?

Opnemen 
inverdientijd ook?

Voor elk jaar dat je werkt, 
bouw je pensioen op. 

Beter gezegd: het recht op 
een pensioenuitkering.
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Tekst:  Mr. Maarten de Haas

Over de rug van de 
invalide veteraan

Met dit letsel kon hij nog wel functies 
buiten de operationele sfeer uitvoeren. 
Doorbijter werd op 1 januari 2014 gedis-
penseerd, dat wil zeggen dat zijn letsel 
relatief gering was en dat hij als militair 
in dienst kon blijven, zij het dat hij geen 
operationele functies meer kon uitvoe-
ren. Verder werd bepaald dat Doorbijter 
na zijn ontslag uit de militaire dienst 
recht had op een invaliditeitspensioen, 
waarbij een invaliditeitspercentage van 
15 % werd vastgesteld. De aan dit percen-
tage gekoppelde Bijzondere Invaliditeits 
Verhoging (BIV)-een soort smarten-
geld- werd, conform de regels, toegekend 
vanaf datum dispensatie. In dit geval 1 
januari 2014.
Doorbijter was het hier niet mee eens. Hij 
kon zich niet vinden in de ingangsdatum 
van 1 januari 2014 voor de BIV en ook niet 
in de hoogte van het invaliditeitspercen-
tage. Een hoger invaliditeitspercentage 
zou een hogere BIV betekenen. De jurist 
van de VBM maakte tegen deze twee 
punten bezwaar. Een belangrijke reden 
hiervoor was dat defensie weinig voort-
varend was geweest tijdens de plaatsing 
van Doorbijter in het Caribisch gebied; 
er gebeurde eigenlijk niets. Pas bij zijn 
terugkeer in Nederland in 2013 ging men 
weer aan de slag. Na eindeloos heen en 
weer geschrijf werd de ingangsdatum van 
de BIV naar 2012 geschoven. Het percen-
tage van 15% bleef echter gehandhaafd 
en er werd daarom op dit punt beroep 
ingesteld bij de rechtbank Den Haag. De 
rechtbank gaf Doorbijter gelijk en stelde 
het invaliditeitspercentage vast op 20% 
maar gebruikte daarvoor een onjuiste 
redenering. Dit liet Defensie niet over 

zijn kant gaan en stelde tegen de uit-
spraak van de rechtbank hoger beroep 
in bij de Centrale Raad van Beroep. 
Doorbijter moest weer eindeloos in 
spanning afwachten. Anderhalf jaar later 
bleek tijdens de rechtszitting in hoger 
beroep dat het Defensie niet was te doen 
om het percentage –het maakte Defensie 
eigenlijk niet uit of het 15% of 20% moest 
zijn- maar om het principe dat voor de 
berekening van het percentage een 
andere redenering diende te worden toe-
gepast dan de rechtbank had gevolgd. 
Omdat bij de rechter niet over een prin-
cipe kan worden geprocedeerd, maar (in 
dit geval) wel over het percentage, moest 
desnoods ten koste van Doorbijter het 
percentage van 15% aan hem worden 
opgelegd, als Defensie maar zijn zin kreeg 
dat duidelijk werd dat de rechtbank een 
onjuiste redenering had gevolgd.

In hoger beroep werd –bij hoge uitzonde-
ring- onmiddellijk mondeling uitspraak 
gedaan. De rechter toonde duidelijk vol-
doende inlevingsvermogen om de zich 
reeds jarenlang voortslepende zaak niet 
nog langer te laten duren. Het invalidi-
teitspercentage werd door de rechter in 
de mondelinge uitspraak op 20% gesteld 
en er werd opgenomen dat de rechtbank 
anders had behoren te redeneren.
Jarenlang onnodig juridisch gesteggel 
met uiteindelijk het gewenste resultaat; 
het zelfde resultaat als al eerder door de 
rechtbank was vastgesteld. Nu ligt er nog 
maar één ander juridisch probleem op 
de plank. Laten we hopen dat dit wordt 
afgehandeld op een wijze die recht doet 
aan de veteraan. 

In 2006 werd marinier 

Koen Doorbijter tijdens 

een uitzending getroffen 

door een exploderende 

bermbom. Tijdens de 

vele jaren van revalidatie 

werd Doorbijter 

geplaatst in het Caribisch 

gebied. Pas bij zijn 

terugkeer in Nederland 

in 2013 werd vastgesteld 

dat hij blijvend letsel had 

en werd hij na medisch 

onderzoek blijvend 

dienstongeschikt 

verklaard.

Tekst: Mr. Wil Louwerse
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Volgens een artikel in het tijdschrift De Actuaris hoeft de 
AOW-leeftijd pas vijf jaar later te stijgen naar 67 jaar dan in 
de huidige afspraken is vastgelegd.  Eén van de doelen van de 
verhoging van de AOW-leeftijd (en de versnelde verhoging van 
de AOW-leeftijd tot 2022) was indertijd: de kosten van de AOW 
constant te houden. 
Actuaris D. Kleinloog, partner bij actuarieel adviesbureau 
Sprenkels & Verschuren BV, toont nu aan dat door het achter-
blijven van de groei in levensverwachting, zoals gemeld in de 
CBS Prognosetafel 2017-2060, de kosten van de AOW over de 
periode tot 2026 niet constant zijn maar lager komen te liggen, 

namelijk op een niveau dat in de periode 2000 tot en met 2009 
gebruikelijk was. 
Wanneer het doel van de verhogingen van de AOW-leeftijd 
zou zijn om de waarde van de toezegging over de verschillende 
generaties vanaf nu gelijk te houden, hoeft op basis van de CBS 
prognosetafel uit 2017 de AOW-leeftijd pas in 2026 te worden 
verhoogd naar 67 jaar in plaats van in 2021. Dit jaartal ligt 
redelijk in de buurt van het jaartal 2025, waarop volgens het 
op 30 mei 2018 gelekte ‘Tekst conceptakkoord pensioenen’ van 
sociale partners de AOW-leeftijd op 67 jaar zou moeten uitko-
men. Bron: www.ag-ai.nl, juni 2018.

AOW-leeftijd vijf jaar 
later naar 67 jaar?

Vaste pensioenleeftijd afschaffen?
Maar … we worden nog altijd ouder. Uit onderzoek blijkt dat tus-
sen 1993 en 2016 mannen gemiddeld 8 maanden langer bleven 
leven. Voor vrouwen was dat 2 maanden. Winst? Nee. Het zijn 
geen ‘gezonde’ maanden. 
Als je de AOW-leeftijd (en daarmee de ontslagleeftijd van mili-
tairen) de komende jaren nog meer gaat verhogen, dan zullen 
er steeds meer werknemers komen met ‘matige’ lichamelijke 
klachten. Die groep oudere werknemers heeft 2 of meer (chro-
nische) ziekten en ze ondervinden daarbij in veel gevallen een 
lichte beperking.
Dat blijkt uit een onderzoek onder de Nederlandse bevolking 
dat al sinds 1991 wordt gedaan aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. De onderzoekers zien dat mensen gemiddeld lan-
ger leven, maar dat het aantal jaren afneemt waarin mensen 
(gemiddeld) nog gezond zijn. In de groep 65 – 74 jarigen is die 
ontwikkeling tussen 1993 en 2016 duidelijk aantoonbaar.
Volgens de onderzoekers moet je daarom nadenken over het 
loslaten van de vaste pensioenleeftijd (dus ook van de vaste 
AOW-leeftijd). Wie minder ‘gezonde’ jaren heeft, moet de moge-
lijkheid krijgen om zonder nadeel voor de pensioenopbouw, 
eerder uit het arbeidsproces te stappen.
In een ander onderzoek (van het demografische instituut NIDI) 

pleiten wetenschappers voor een 
pensioenleeftijd die is gekoppeld 
aan de genoten opleiding. Het is 
een feit dat mensen met een lage 
opleiding gemiddeld korter leven 
dan mensen met een hogere 
opleiding. 
Dit onderzoek krijgt veel kritiek. 
Niet alleen opleiding speelt een 
rol, ook geslacht (vrouwen leven 
langer dan mannen) en uiteraard 
ook de levensstijl (wel of niet veel 
sporten, wel of niet roken/drin-
ken enz.). 
Een uitkering die wordt toe-
gekend aan een bepaalde 
leeftijdsgroep kun je tegen rela-
tief lage kosten uitvoeren, als 
de toekenning gebeurt op basis 
van een eenvoudig criterium. 
Hoe meer ‘regelknoppen’ je toe-
voegt, hoe lastiger het wordt. 
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OVERLEDEN

Mei 2006
02-05 K. van Vliet (80 jaar)
 MARN1 b.d.
 p/a Hanekamp 15
 3848 AD Harderwijk

Januari 2018
17-01 F.R. van den Bos (62 jaar)
 SMJRLDA b.d.
 Nachtegalenlaan 5
 2215 NP Voorhout

Juni 2018
13-06 N.R. Vervloet (43 jaar)
 SM GN b.d.
 Janssenstraat 41
 5708 KK Helmond

14-06 T. Hillebrandt (78 jaar)
 AOOMARNS b.d.
 Suze Groeneweg-erf 185
 3315 XE Dordrecht

21-06 R.A.F. de Lyon (69 jaar)
 SGTTDW b.d.
 Gerrit van der Veenstraat 59
 3762 XJ Soest

22-06 C.M. Kemp (88 jaar)
 OPPBOTT b.d.
 Tagoreplaats 289
 3069 PH Rotterdam

22-06 J. Dijk (76 jaar)
 Onbekend KM
 Bartokhof 6
 2402 GE Alphen aan den Rijn

Juli 2018
01-07 J.R. Koudijs (73 jaar)
 LTZE2OC b.d.
 Middelzand 4602
 1788 JL Julianadorp

DANK
De belangstelling in de periode van Fred 
Dost zijn ziekte en overlijden heeft grote 

indruk op ons gemaakt. De mooie woor-

den, stapels kaarten, brieven en prachtige 

bloemen zijn een ware steun. Dank daar-

voor. We missen Fred enorm, maar zoveel 

betrokkenheid verzacht het verdriet.

Joke, Simone, Mireille, Hendrik en Enzo, 

Julien en Anne

Juliandorp, juni 2018

‘Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar 

het spoor dat je achterlaat’. De warme 

belangstelling en uw persoonlijke mede-

leven na het overlijden van Cor Dekker 

hebben ons troost en kracht gegeven. Wij 

wille u hiervoor hartelijk danken. In het 

bijzonder danken wij het verzorgend per-

soneel (bg) van Westerheem.

Elsa en Martin, Jacco en Eegje, Zoë, Noah, 

Mark en Barbara, Tessa

Heemskerk, juni 2018

07-07 W. de Jong (62 jaar)
 SGTTDW b.d.
 Dijkschouwerslaan 139
 1785 HP Den Helder

08-07 A. Bechthum (80 jaar)
 LTZVK2 b.d.
 Suzanna van Ettenstraat 7
 2203 GN Noordwijk

08-07 C.A. van Beusekom (86 jaar)
 AOOLDGB b.d.
 Zeeloodsenlaan 100
 1785 BS Den Helder

17-07 J.J. Duran (72 jaar)
 KAPTMARNS b.d.
 Hekeserstrasse 32
 49626 Berge Duitsland

25-07 F.M. Versteeg-Abbenbroek 
 (82 jaar)
 p/a Lambalgerkom 1
 3831 RK Leusden

Augustus 2018
02-08 A.C. van der Waal (89 jaar)
 OPPSCHR b.d.
 Plevierstraat 47
 1742 AL Schagen

02-08 A.B. Berlee (88 jaar)
 LTZVK2 b.d.
 corr: Sparrenstraat 19
 1783 GT Den Helder

02-08 J.A. Uhl (53 jaar)
 BURGER
 Sportlaan 89
 1782 NC Den Helder

03-08 C. Jansen-van Poelje (97 jaar)
 Mörfelden-Walldorfplein 345
 6706 LD Wageningen

09-08 E. van Zutphen (62 jaar)
 SMJRLDV b.d.
 Waldstrasse 5
 26892 Lehe/Ems – Duitsland

13-08 J.P.W. Fluit (76 jaar)
 SMJRTDW b.d.
 Oranjeweg 66
 1241 XT Kortenhoef

50 JAAR LID
De volgende leden hebben hun insigne 
behorend bij 50 jaar lidmaatschap van de 
VBM op huisadres ontvangen:
LTZA2OC b.d. A.H.M. de Bok
KOL INF b.d. G. van Dam
AOOMARNS b.d. C. Lit
SGTBDWSR b.d. G. Koolhoven 
AOOMARNS b.d. M.J.W.J. Vereijken

Heel veel dank voor uw trouwe steun!
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Collectieve 
ongevallenver-
zekering
De VBM heeft voor alle actief 
dienende leden (militairen 
en burgers) een ongeval-
lenverzekering afgesloten. 
Deze ongevallenverzekering 
geeft dekking in de hele 
wereld, ook tijdens missies, 
gedurende 24 uur per 
dag, 7 dagen per week en 
gedurende het hele jaar. 
De ongevallenverzekering 
vervangt de woon-
werkverkeer verzekering 
en het uitzendcertificaat. U 
hoeft dus géén uitzendcer-
tificaat in te vullen als u op 
uitzending gaat.

Adreswijziging/ 
ledenadmini-
stratie
Gaarne doorgeven aan: 
070 3155111 of 
ledenadministratie@
mijnvbm.nl

Belastinginfo 
en -hulp
belastingservice@mijnvbm.
nl

Helpdesk
Ton van Elst
Adri van der Veer
070 3155111 of vul het 
formulier in op onze website 
of app

Nabestaanden-
zorg
René Landsweers
nazorg@mijnvbm.nl

Nazorg
De Vakbond voor Burger en 
Militair defensiepersoneel 
VBM verleent nazorg bij 
overlijden. Wij kunnen u 
doeltreffend ondersteunen. 
U kunt ons helpen door al 
uw gegevens te ordenen. 
Vraag bij de VBM naar de 
handleiding voor nabe-
staanden. 
Of kijk op www.vbm.info bij 
‘ledenservice’.

Stichting MSF 
(sociaal fonds)
Johan Liekens. Bereikbaar 
op telnr.: 0223 615885 
dinsdag en vrijdag van 
09.00-16.00 uur. Tevens te 
bereiken via 
stichting.msf@gmail.com
www.stichtingmsf.nl

Redactionele tekst
Eenmalige plaatsing van advertenties is voor 
leden gratis. Het is daarnaast mogelijk om 
tegen betaling advertenties te plaatsen in 
deze rubriek. 
Voorwaarden en tarief info: bel 070 3155111 
of mail naar redactie@mijnvbm.nl

WAT LET U OM EEN OPROEP IN TE STUREN VOOR DEZE RUBRIEK? 

LEDEN HELPEN LEDEN
GEZOCHT: Ik ben op zoek naar een mouwembleem o.off vliegtuig-
maker. Heeft u er één dan zou ik het graag ontvangen. Mijn adres 
is: KTOMM Bronbeek t.a.v. F.E. Banda, Velperweg 147, 6842 MB 
Arnhem. 
Tel. 06 57437191 @: feband@zonnet.nl

De stichting MSF bestaat 100 jaar en het bestuur pakt daarom 
uit met een groots jubileumconcert op 12 oktober! De avond 
zal beginnen met een receptie voor genodigden om 18.30 
uur tot 20.00 uur in restaurant de Stoom van de Schouwburg 
de Kampanje te Den Helder, waarbij de Steelband van het 
Korps Mariniers het een en ander muzikaal zal opluisteren 
Aansluitend geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
in de Variopoolzaal van de Schouwburg De Kampanje te 
Den Helder een concert met als speciale gasten de sopraan 
Francis Broekhuizen en Tommie Christiaan. In de pauze zal de 
Steelband van het Korps Mariniers een optreden verzorgen in 
de foyer. Noteer de datum!

MSF Concert 12 
oktober 2018 ter 

gelegenheid van het 
100 jarig bestaan

12 oktober 1918
 - 

12 oktober 2018

VAKANTIEWONING OP ARUBA

Te huur van 1 apr. tot 1 dec. 
Prachtige villa, centraal gele-
gen op Aruba. De woning 
heeft 4 slpkmrs, 3 badkmrs, 

zwembad en grote tropische tuin. Geschikt voor 8 pers. 
Woning heeft veel privacy.
Info/contact: www.arubadreamsvilla.com
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ZWEEDSRAADSEL
Breng de gevraagde letters over naar de oplossingsbalk. Stuur deze oplos-
sing vóór 24 september 2018 naar:

Redactie Trivizier (puzzel)
Postbus 93037
2509 AA Den Haag of

E-mail: puzzel@mijnvbm.nl
Vergeet niet uw adres te vermelden!

Onder de goede inzendingen worden 3 VVV-cadeaukaarten t.w.v. 
€ 20,- verloot. (Alleen inzendingen op naam en adres van leden loten 
mee. U verleent de VBM toestemming om uw naam en woonplaats te 
publiceren wanneer u tot een van de winnaars behoort). 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 

Oplossing augustus 2018:
Uitkering

De winnaars zijn (na loting):
G. Banning, Julianadorp
W.D. Reinalda, Schagen
M.G.A.M. van Rossum, Hoogkerk

1 62 73 84 95 10 11 12
OPLOSSING:

-

3

7

5

48

9

10

12

6

11

2

1
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Wie tijdens initiële opleiding zelf om ontslag vraagt, moet er 
rekening mee houden dat hij de opleiding geheel of gedeeltelijk 
moet terugbetalen. Een matroos die na zijn proeftijd voor het 
eerst ging varen, merkte dat hij last bleef houden van heimwee. 
Hij is toen op eigen verzoek ontslagen. Wel moest hij 75% van 
de opleidingskosten terugbetalen. De VBM heeft daar bezwaar 
tegen gemaakt omdat de heimwee de matroos niet is te verwij-
ten. Defensie ging daar deels in mee en heeft de terugbetaling 
tot 50% verminderd. Als je een terugbetalingsverplichting krijgt 
opgelegd, is het dus altijd goed om die door ons te laten checken.

Een sergeant-majoor gaat in opleiding voor ic-verpleegkundige. 
Fijn, zegt Defensie, maar na voltooiing van de opleiding heb je 
een terugbetalingsverplichting voor de opleidingskosten (10.000 
euro) en daar houden we je 10 jaar aan. In het geval dat je binnen 
die 10 jaar een functie buiten de krijgsmacht aanvaardt, moet je 
die kosten terugbetalen.
Van een collega ic-verpleegkundige – die op hetzelfde moment aan 
dezelfde opleiding is begonnen – hoort de militair, dat de kosten 
5.750 euro zijn. En in zijn geval geldt de terugbetalingsverplichting 
tot 4 jaar na voltooiing van de opleiding. Van de collega hoort hij 
ook dat de termijn van 10 jaar en het bedrag van 10.000 euro in 
eerste instantie ook voor die collega golden. Maar met hulp van de 
VBM was daar met succes bezwaar tegen gemaakt en vervolgens 
aangepast.
Helaas is in zijn eigen geval de bezwaartermijn van 6 weken al 
verstreken. Maar met steun van de VBM doet de verpleegkundige 
toch succesvol een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Kortom: ook 
hij krijgt een terugbetalingsverplichting van 4 jaar en het terug te 
betalen bedrag is 5.750 euro. 
Goed om te weten: je kunt geen behoudpremie krijgen, zo lang 
je in de termijn zit waarin je moet terugbetalen. Hoe korter die 
termijn is, des te beter …

Opleidingskosten 
terugbetalen?

Gelijke 
behandeling! Als je een 

terugbetalingsverplichting 
krijgt opgelegd, is het dus 

altijd goed om die door ons 
te laten checken.

- 

 of via MDTN (sterretje dan nummer) 0654666156 

Nog geen lid?
Meld u aan op www.vbm.info

WAT DOET UW BOND VOOR U?

https://www.vbm.info/

