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Nieuwsbrief van het Landelijk Groeps Bestuur (LGB) – CNV Publieke Zaak – Defensie 

Beste collega’s, 
 
De minister van Defensie heeft een nieuwe “inzetbrief” gestuurd naar de bonden. Hierin geeft 
hij aan welke speelruimte hij zegt te hebben en welke onderwerpen hij graag zou willen be-
spreken met de vertegenwoordigers van het Defensiepersoneel. Een van de onderwerpen is het 
versoberen van het Sociaal Beleidskader (SBK). Deze brief van de minister is als bijlage bij 
deze nieuwsbrief gevoegd. 
 
De gezamenlijke bonden hebben voor de week van 24 tot en met 27 januari 2011 acties 
voorbereid. Deze acties vinden plaats op 24 januari in Breda, op dinsdag 25 januari in 
Utrecht, op woensdag 26 januari in Den Helder en uiteindelijk op donderdag 27 januari in Den 
Haag. De exacte planning en invulling van deze dagen kunt u vinden op de website van de 
gezamenlijke bonden, die speciaal is gemaakt voor de acties. Het webadres is: 
www.defensiepersoneelinactie.nl  
 
Binnen de landelijke groep Defensie hebben wij gemerkt, dat niet altijd duidelijk is waarom de 
gezamenlijke bonden actie voeren. Om u op dit punt beter te informeren is het factsheet Sector 
Defensie opgesteld. Deze factsheet heeft als doel u beter te informeren over de feiten met 
betrekking tot het actievoeren. Verder kunt u deze informatie gebruiken in de discussies met uw 
collega’s. Uiteraard vragen wij u om deze nieuwsbrief zoveel als mogelijk onder uw collega’s te 
verspreiden.  
 
De CNV vertegenwoordigers in het actiecomité vragen u aanwezig te zijn als er actie wordt 
gevoerd in een plaats waar u werkzaam bent. We willen de dienstleiding duidelijk maken dat 
de acties breed worden gedragen. Als bijlage treft u ook een manifest aan. Wilt u zo vriende-
lijk zijn dit manifest te onderteken en op te sturen naar het email-adres:  
cnvburgersdefensie@hotmail.com U kunt het formulier inscannen en naar ons toe mailen.  
 
Het LGB kondigt alvast aan dat op donderdag 17 februari 2011 een bijeenkomst wordt georga-
niseerd in Den Haag op het Lange Voorhout voor al het overheidspersoneel. Noteer deze da-
tum in uw agenda. Nadere informatie volgt nog. 
 
Lees deze informatie en geef deze door aan uw collega’s. 
 

 

http://www.defensiepersoneelinactie.nl/�
mailto:cnvburgersdefensie@hotmail.com�
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• U bereikt het LGB – CNV Publieke Zaak – Defensie via de email:   

cnvburgersdefensie@hotmail.com 
 
Namens het LGB, 

 
De voorzitter Jan Dirks 

Bijgesloten zijn:  
 

- inzetbrief van de minister van Defensie 
- factsheet Defensie 
- manifest ambtenaren eisen toekomst 

mailto:cnvburgersdefensie@hotmail.com�


 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

De Voorzitter en leden van het Sectoroverleg Defensie   

Datum 22 december 2010 

Betreft Arbeidsvoorwaardenoverleg. 
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Onze referentie 

BS/2010042303 

 

 

Door tussenkomst van 

de secretaris SOD 

 

 

Bij beantwoording datum, 

onze referentie en betreft 

vermelden. 

  

De looptijd van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie 

is inmiddels al weer enige tijd geleden verstreken. Ik blijf het van belang achten 

om samen met u een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand te brengen.  

 

De financieel-economische crisis heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse 

economie. De oplopende begrotingstekorten maken bezuinigingen en 

hervormingen noodzakelijk. Uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet blijkt 

dat ook Defensie niet ontkomt aan grootscheepse bezuinigingen, welke gevolgen 

hebben voor zowel het personeel als het materieel bij Defensie.  

 

Zoals ik u in de vergadering van het Sector Overleg Defensie van 18 november jl. 

heb aangegeven zijn deze ontwikkelingen voor het kabinet aanleiding om in de 

kabinetssectoren met een inzet te komen die in lijn is met het Regeerakkoord. Dit 

geldt evenals voor andere kabinetssectoren ook voor Defensie. Omdat er bij de 

sector Defensie reeds sprake was van een inzetbrief dient de werkgeversinzet 

gewijzigd te worden. Dit leidt tot deze nieuwe inzetbrief. Hierbij benadruk ik dat 

deze inzetbrief een integrale inzetbrief is, waarmee de eerdere inzet vervalt. 

 

Deze lastige situatie stelt ons als sociale partners voor een grote uitdaging. Wij 

zullen een beroep moeten doen op onze gezamenlijke creativiteit om alle 

ontwikkelingen op een goede manier het hoofd te bieden.  

 

 

 Georganiseerd overleg sector Defensie
(SOD)

email 22-12-2010
briefnummer AVSOD/10.00784
zaaknummer ZD.200.1
status                 X  Behandel                                  Informatie

     Pieptermijn
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Datum 

22 december 2010 

Onze referentie 

BS/2010042303 

Versoberingen 

In het Regeerakkoord zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor een verbeterd 

arbeidsvoorwaardenakkoord. Mede door de reeds gerealiseerde en voor volgend 

jaar verwachte verdere stijging van de pensioenpremie is daardoor sprake van 

een negatieve ruimte.   

 

Afspraken over verbetering van bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan 

ook alleen mogelijk als ook afspraken worden gemaakt over versobering. 

Versobering is bovendien van belang om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

 

Loonontwikkeling en looptijd 

Als gevolg van genoemde recente ontwikkelingen zie ik mij genoodzaakt om te 

komen tot een nominale nullijn voor twee jaar. Ik stel voor om een nieuw 

contract af te sluiten met een looptijd van twee jaar aansluitend op het huidige 

akkoord, derhalve tot en met 28 februari 2012.  

 

Sociaal beleidskader (SBK) 

Defensie staat zoals gezegd aan de vooravond van een ingrijpende 

bezuinigingsoperatie die de komende jaren haar beslag zal hebben. Duidelijk is 

dat een forse verkleining van het personeelsbestand onontkoombaar is, waarbij ik 

rekening houd met een verlies van ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen. In het 

voorjaar zullen meer precieze cijfers beschikbaar zijn, maar nu al staat vast dat 

gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. 

 

Om de komende jaren de personele reducties van bezuinigingen verantwoord en 

zorgvuldig te laten verlopen is het van belang dat Defensie beschikt over een 

Sociaal Beleidskader (SBK). Voortzetting van het bestaande SBK is tegen de 

achtergrond van het Regeerakkoord geen optie. Ook op dit punt is dus 

versobering noodzakelijk.  

 

Onderwerpen die ik daarbij wil bespreken zijn onder andere de rangorde op basis 

waarvan overtolligheid wordt bepaald, de herplaatsingstermijn, maatregelen die 

extra kunnen bijdragen aan een succesvolle begeleiding en reactivering naar 

ander werk en de financiële voorzieningen bij overtolligheidsontslag. 

 

Ik realiseer mij dat de datum waarop het bestaande Sociaal Beleidskader afloopt 

halverwege de aankomende reductieperiode ligt. Ik acht het wenselijk dat voor 
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Datum 

22 december 2010 

Onze referentie 

BS/2010042303 

deze reducties sprake is van één SBK. Ik wil daarom gelet op het bovenstaande 

met u spreken over de introductie van een nieuw SBK vanaf de start van de te 

treffen maatregelen. 

 

Toelagen en toeslagen 

Het stelsel van toelagen en toeslagen is aan herziening toe. Samen met u wil ik 

bezien waar het stelsel van toelagen en toeslagen nog actueel is en waar 

mogelijkheden zijn tot harmonisatie binnen het gehele stelsel van toelagen en 

toeslagen. Tevens wil ik de mogelijkheden van versoberingen binnen het stelsel 

van toelagen en toeslagen bezien.  

 

Agenda van de toekomst 

Ondanks dat er momenteel geen financiële ruimte is, wil Defensie blijven 

investeren in de toekomst. Ik wil daarom met u spreken over een agenda van de 

toekomst met daarin onder andere de volgende onderwerpen. 

 

Inzetbaarheid 

Om ervoor te zorgen dat Defensie haar taken kan blijven uitvoeren is het van 

belang dat de organisatie beschikt over medewerkers die in staat zijn hun werk 

uit te voeren. De Defensie-organisatie dient zoveel mogelijk aangesloten te 

blijven op het aanbod op de arbeidsmarkt. Dit temeer omdat Defensie gelet op 

haar taakstelling een intensief in- en uitstroompatroon kent. Samen met u wil ik 

beleid maken om dit te verwezenlijken, waarbij mede invulling gegeven wordt 

aan een meer op de levensfase van medewerkers gericht beleid. 

 

Flexibilisering arbeidsvoorwaarden 

Zoals ik al aangaf in mijn eerdere inzetbrief wil ik graag met u spreken over een 

raamwerk voor meer flexibiliteit en individualisering in de arbeidsvoorwaarden. 

Dit geeft medewerkers mogelijkheden om eigen keuzes te maken, die passen bij 

hun individuele wensen en hun levensfase.  

In het verlengde van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2007-2009 is met u 

gesproken over een model voor de introductie van TOD achteraf in samenhang 

met een eventuele vergoeding van onregelmatige onregelmatigheid. Graag wil ik 

met u in het verlengde van die besprekingen binnen de kaders van de 

aankomende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen bezien of tot 

overeenstemming over de invulling van dit model kan worden gekomen.  
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Datum 

22 december 2010 

Onze referentie 

BS/2010042303 

Harmonisatie 

Op verschillende gebieden is het van belang te komen tot meer harmonisatie en 

standaardisatie van zowel processen als regelgeving. Om dit te bereiken wil ik 

met u de tijd nemen om te komen tot een agenda hiervoor.  

 

Een aantal dossiers dat in aanmerking komt voor harmonisatie is in de 

arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2007-2009 al benoemd en inmiddels 

voorbereid. Ik wil op het gebied van de harmonisatie van de vaar- en 

oefentoelage en harmonisatie van verplaatsingskosten tot concrete afspraken 

komen.  

De eveneens in die overeenkomst opgenomen harmonisatie van rang en 

bezoldiging vergt een gedegen voorbereiding. Ik wil tijdens de komende 

arbeidsvoorwaardenonderhandelingen graag met u tot (procedure) afspraken 

komen die zich richten op uw betrokkenheid bij deze activiteiten. Dit op basis van 

een projectplan waarin de onderzoeksvragen en de voorziene fasering van dit 

onderzoek zijn opgenomen.  

 

Gevolgen van de ophoging van de AOW-leeftijd 

In mijn vorige inzetbrief gaf ik aan dat Defensie zich niet kan onttrekken aan de 

ontwikkelingen op het gebied van de AOW. Een ophoging van de AOW-leeftijd zal 

doorvertaald moeten worden in een ophoging van de UKW-leeftijd. Hoewel dit 

onverminderd geldt, ben ik bereid, gezien de huidige problematiek, de ophoging 

van de UKW-leeftijd tijdelijk te parkeren en derhalve niet te betrekken in dit 

arbeidsvoorwaardenakkoord. Ik acht het desondanks van belang vroegtijdig te 

anticiperen op de verlenging van de verblijfsduur in de organisatie. Ik wil daarom 

met u spreken over de daaraan gerelateerde arbeidsvoorwaardelijke 

consequenties voor de personeelssamenstelling.  

 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

 

w.g. 

 

Drs. J.S.J. Hillen 

 

 

 

 



Factsheet 
Sector Defensie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defensiepersoneel draait op voor vernieuwd evenwicht 
Door het kabinetsbeleid van Balkenende-IV is de werkgever defensie ook al voor 2010 gehouden de 
nullijn te bieden. Met de regering Rutte-Verhagen is een bezuiniging van € 635 miljoen opgelegd en 
een nullijn voor 2011 en 2012. 
 
Recent werd bekend dat er nog € 125 miljoen aan ‘nog niet ingevulde bezuinigingen’ uit Balkenende-
IV moet worden opgelost. Daarnaast bleek defensie een structureel budgettair tekort te kennen van  
€ 200 miljoen ten behoeve van uitrusting, reservedelen en munitie. In totaal € 1 miljard op een 
begroting van iets meer dan € 8 miljard (waarvan € 1 miljard pensioentoezeggingen).  
 
De helft van dat miljard moet, volgens Defensie, worden gevonden in de personele component. 
Defensie heeft al 10.000 ontslagen aangekondigd waarbij gedwongen ontslagen niet zijn te 
voorkomen. In het voorjaar 2011 komt Defensie met een Beleidsvisie, hoe er een evenwicht tussen 
ambities en budget kan worden gerealiseerd – een 4-jaarlijkse zoektocht naar een vernieuwd 
evenwicht… 
 
 
 
 
 
Wat is het standpunt van de Samenwerkende Bonden voor Overheids- en Onderwijspersoneel?  

• Een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord met koopkrachtbehoud voor 2010 en verder; 

• Gedwongen ontslagen zijn onnodig en onacceptabel; 

• Het huidige Sociaal Beleidskader dient te worden verlengt tot en met 2014.  

• Het Sociaal Beleidskader dient tevens werkgarantie te bieden (binnen of buiten defensie); 

• Voldoende uitrusting, reservedelen en overige middelen om op een normale en veilige manier het  

• werk te kunnen verrichten. 
 
 

 

Een overheidssector met 
69.000 medewerkers:  
48.000 militairen &  
21.000 burgerambtenaren 
 

Een Budget van iets meer  
dan € 8 miljard, waarvan  
€1 miljard vastligt aan 
pensioentoezeggingen van 
voor 2001, toen Defensie nog 
niet onder het ABP viel. 

Militaire ambtenaren missen 
op grond van de Militaire 
ambtenarenwet een aantal 
grondrechten, zoals recht op 
staking, recht op vrije 
huisartsenkeuze. Burger-
ambtenaren op functies die 
operatien ondersteunen, 
mogen ook niet staken. 



Wat is het probleem? 

• Het is volstrekt onduidelijk waarom het personeel de dupe moet worden van het falen van de  

• defensieleiding (lijken in de kast) 

• Het personeel wacht gedwongen ontslagen, versobering arbeidsvoorwaarden, uitholling van het 
huidige sociaal beleidskader 

• Het personeel kan niet op een fatsoenlijke manier het werk doen. Er zijn niet voldoende middelen 
(munitie, reservedelen, uitrusting).   

• De loyale generatie defensiemedewerkers (militairen en burgers) die sinds de val van de Muur 
onafgebroken reorganisaties en vele uitzending heeft overleefd, wordt nu als oud vuil aan de 
straat gezet. 

 
 
 
 
 
Welke mogelijke oplossing(srichting)en zien de Samenwerkende Bonden voor Overheids- en 
Onderwijspersoneel?  

• Uitvoering van het Sociaal Akkoord van 2009 waarin koopkrachtbehoud voor 2010 is 
overeengekomen. 

• Gebruik maken van het natuurlijke verloop binnen defensie tot en met 2014, waardoor gedwongen 
ontslagen worden voorkomen. 

• Extra  budget voor defensie om het personeel het ambitieniveau van de Regering en het daarbij 
aan defensie opgedragen takenpakket professioneel en veilig te kunnen laten uitvoeren. 

 
 
 
 
 
Wat betekent dit concreet?  

• Een structurele salarisverhoging t.b.v. koopkrachtbehoud in 2010 en verder. 

• Verlenging van het huidige Sociaal Beleidskader. 

• Afschaffen van de 52% strafmaatregel op de UGM. 

• Budgetverhoging voor defensie t.b.v. de structurele salarisverhoging (% van de loonsom) en de 
benodigde uitrusting, reservedelen en munitie (€ 200 Miljoen). 

 
 
 
 
 
Welke acties gaan de vakbonden ondernemen? 

• Estafette acties bij defensielocaties, te beginnen bij Vliegbasis Leeuwarden op 10 december. 

• Acties bij de staven van de verschillende defensieonderdelen om het personeel ervan te 
doordringen dat de werkgever defensie voornemens is 30% van hen ‘overtollig’ te verklaren. 

• Acties om het nut en de noodzaak van een voor haar taak berekende krijgsmacht bij het  

• Nederlandse publiek (incl. politici) onder de aandacht te brengen.  
 
 
  



MANIFEST 
 

Overheids- en onderwijspersoneel eist 
respect en kwaliteit! 
Nederland werkt zich uit de crisis. De overheid en dus de werknemers bij overheid en onderwijs dragen daar fors aan bij. 

Maar het nieuwe kabinet bezuinigt duizenden werknemers weg, wil geen salarisverhoging betalen en wil de rechtspositie 

van ambtenaren afschaffen. Het kabinet gedraagt zich als een werkgever uit het grijs verleden. Mét dictaten, zónder overleg. 

 

Respect voor overheids- en onderwijspersoneel 
De toonzetting van het regeerakkoord toont weinig respect voor de werknemers bij overheid en onderwijs en voor de dienstverlening 

aan u als burger. Ambtenaren zijn overbodig, zitten in de weg, hebben overbodige privileges. Maar in werkelijkheid gaat het om 

hardwerkende mensen die onmisbaar zijn om onze maatschappij te laten draaien. Want: 

 Wie zorgen voor droge voeten onder zeeniveau?  

 Wie onderwijzen onze kinderen? 

 Wie blussen branden? 

 Wie strooien zout als het glad is? 

 Wie verplegen de patiënten in academische ziekenhuizen? 

 Wie bewaken de veiligheid van het land? 

 Wie vangen boeven? 

 Wie bewaken de gevangenen? 

 Wie halen het huisvuil op? 

 Wie verstrekken uw paspoort? 

 Wie zorgen dat er belasting binnenkomt?  

 Wie zorgen voor een kennissamenleving? 

 Wie beantwoorden kamervragen? 

 Wie bestrijden de muskusrat?  

 

De bezuinigingen raken direct aan de kwaliteit van de 

publieke dienstverlening. Immers de meeste ambtenaren 

doen gewoon uitvoerend werk. Het CPB heeft doorberekend 

dat er meer dan 110.000 banen op het spel staan. In het 

Onderwijs staat 70% van de medewerkers voor de klas. Bij 

de Politie is 75% van de medewerkers belast met 

operationele taken. Bij de Rijksoverheid werkt 80% van de 

ambtenaren bij uitvoeringsdiensten als het 

Gevangeniswezen en de Belastingdienst. In de sector 

Gemeenten werkt de helft van de ambtenaren bij 

uitvoeringsdiensten als Reiniging, Stadstoezicht en de 

Dienst Werk en Inkomen. Dit betekent dat als je gaat 

snijden, je in de dienstverlening aan de burger snijdt!! En 

Nederland heeft volgens de OESO al een kleine overheid in 

vergelijking met andere ontwikkelde landen. 

 

Goede dienstverlening aan de burger en de kwaliteit van 

ons werk motiveert ons. Overheids- en onderwijspersoneel 

eist erkenning, respect en kwaliteit in het werk. Want wij 

willen graag kwaliteit in ons werk leveren. Ook wij hebben 

last van overbodige regelgeving, van nodeloze 

bureaucratie. Schaf de bureaucratie af, niet de 

werknemers! Juist in tijden van bezuiniging en tijden van 

CAO-onderhandelingen is dat aan de orde. 

 Bezuinigingen is een politieke keuze. Geen bezuiniging 

zonder vermindering van taken. We willen gezonde 

werkdruk. Dus alleen met minder mensen als er een 

duidelijke keuze wordt gemaakt welk werk niet meer 

gedaan hoeft te worden.  

 Wij willen in vrijheid onderhandelen met werkgevers die 

zich opstellen zoals goede werkgevers betaamt. Die 

zich houden aan het Europees Sociaal Handvest en aan 

de ILO-afspraken. Die zich houden aan de afspraken 

over de manier waarop arbeidsvoorwaarden tot stand 

komen.   

 Het CPB heeft aangegeven dat bezuinigen op 

arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel niet 

effectief zijn en dat de noodzakelijke verjonging van het 

personeelsbestand binnen de overheid wordt 

belemmerd. Toch kiest dit kabinet keihard voor de 

nullijn. Wij willen marktconforme loonontwikkeling. 

 Bij bezuinigingen en reorganisaties willen wij 

begeleiding van werk naar werk. Dus geen gedwongen 

ontslagen. 

Steunt u deze eisen?  
Onderteken dan dit manifest. 

 
 

Dit manifest is een initiatief van de Samenwerkende Bonden voor Overheids- en Onderwijspersoneel 



Steun deze eisen! Onderteken dit manifest! 

Wij staan voor toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening. Wij eisen 

respect, wij eisen kwaliteit in ons werk, in ons belang en in het belang van onze samenleving! Dus: 

 Geen bezuiniging zonder vermindering van taken 

 Vrije onderhandelingen 

 Marktconforme loonontwikkeling 

 Reorganisaties zonder gedwongen ontslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening :............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening:.............................................

 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! Ik steun deze eisen! 

Naam: .........................................................  Naam: ......................................................... Naam: .........................................................

Handtekening: ............................................  Handtekening: ............................................ Handtekening: ............................................

Stuur dit manifest (zonder postzegel) naar: 

Abvakabo FNV | antwoordnummer 10018 | 2700 VB Zoetermeer 
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