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Akkoord Arbeidsvoorwaardenbeleid 
Defensie 
 
Minister van Defensie Hans Hillen en de Centrales van Overheidspersoneel 
hebben 6 december definitief overeenstemming bereikt over een nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel. Op 11 oktober jl. was al 
een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt, waarna raadpleging van de 
achterban heeft plaatsgevonden.  
 
Inhoud 
De focus van het akkoord ligt op een nieuwe sociaal beleidskader (SBK), dat bij 
de reorganisatie van Defensie gehanteerd zal worden. Dit nieuwe SBK staat in 
het teken van het begeleiden van “werk naar werk”, aangezien de komende jaren 
6.000 medewerkers de organisatie moeten verlaten. Vrijwillige uitstroom wordt 
nadrukkelijk gestimuleerd om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het akkoord sluit aan bij recente initiatieven tot samenwerking met 
het bedrijfsleven en overheid om overtollig defensiepersoneel te begeleiden naar 
geschikt werk in de samenleving. 
 
Salaris 
Conform de afspraak in oktober, krijgt het personeel per 1 maart 2012 één 
procent salarisverhoging. Deze verhoging volgt op een periode van twee jaar 
waarin Defensie de nullijn heeft gehanteerd. Daarnaast wordt de eindejaars-
uitkering met 1,2 procent verhoogd. De financiering van deze toename wordt 
deels gevonden door een herschikking in de reeds bestaande secundaire 
arbeidsvoorwaarden van Defensie. Het nieuwe akkoord loopt tot 1 maart 2013 en 
het SBK geldt voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2016. 
 
Toelichting en reactie van uw onderhandelaars 
CNV Publieke Zaak werd gedurende de onderhandelingen op 6 december 
vertegenwoordigd door haar bestuurder Arno van Voorden en kaderlid Jan Dirks. 
De leden, aanwezig bij de ledenraadplegingen, waren tevreden over het bereikte 
resultaat over het SBK. Alleen het loonbod werd als erg mager ervaren. Er was 
begrip voor de omstandigheden en de focus op het SBK voor de collega’s die de 
organisatie moeten verlaten, maar als er nog een plus kon worden bereikt, zou 
dat fijn zijn. Ook werd terecht de vraag gesteld hoe het zat met de 
eindejaarsuitkering.  
 
Procenten 
Op basis daarvan heeft nader overleg plaatsgevonden. Met als resultaat op 6 
december 2011 een definitieve overeenstemming over een nieuw arbeidsvoor-
waardenakkoord voor het defensiepersoneel. Naast de loonsverhoging van 1 
procent per 1 maart 2012 wordt de eindejaarsuitkering gefaseerd verhoogd. 
Aangezien de verhoging pas medio 2012 kan worden doorberekend, komt de 
eindejaarsuitkering in 2012 nog uit op 5,75 procent. De eindejaarsuitkering wordt 
verhoogd met 1,2 procent in 2013 en komt dan uit op 6,2 procent. Daarbij blijven 
wij streven naar uiteindelijk een volledige 13e maand. Dat zal een uitgangspunt 
zijn bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden 2013. Hoe is de financiering van 
de totale toename van 2,2 procent tot stand gekomen? Enerzijds voor een deel 
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door een herschikking van al bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden (0,8 
procent). Anderzijds het grootste deel ( 1,4 procent) komt uit defensiemiddelen. 
De differentiatie in beloning wordt afgebouwd van 0,7 naar 0,2 procent. De 
mogelijkheid om 40 uur te blijven werken is gehandhaafd. Wel is het bonus-uur 
bij de 40-uursvariant van de regeling flexibilisering arbeidsduur geschrapt. Ook 
de 36-uursvariant blijft onder de huidige gunstige voorwaarden ongewijzigd 
gehandhaafd.  
 
De puntjes op de i! 
Het SBK is nog verder verfijnd. Tot in de late avonduren is hierover gesproken.  
Voor het berekenen van de grondslag voor de bovenwettelijke WW worden de 
vaste toelagen inclusief de VEB-toelage meegenomen. De loonaanvulling bij 
vrijwillig vertrek is verder verbeterd. De duur en hoogte zijn gelijkgetrokken met 
de loonaanvulling bij overtolligheidsontslag. Voorkomen van bijstandssituaties 
was een harde eis van CNV Publieke Zaak. Hoewel een overgang van werk naar 
werk altijd voorop staat en de voorkeur geniet, kan een medewerker van 44 jaar 
met minimaal 22 dienstjaren, die in de WW komt, zijn pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken zonder op bijstandsniveau te belanden. De ononderbroken 
diensttijd is gewijzigd. Een jaar of minder wordt niet meer als een onderbreking 
gezien. 
 
Kortom, een uitkomst waar het maximaal haalbare is gerealiseerd. Defensie 
heeft geen extra geld van het kabinet gekregen. Het verder opvoeren van de 
looneis had ten koste van nog meer banen gegaan. Daarnaast is het kabinet in 
gesprek over extra bezuinigingen, waarbij het niet ondenkbaar is dat er een 
derde jaar nullijn kan komen. Dat speelt in ieder geval nu niet voor Defensie.  
Het is nog geen tijd voor achterover leunen. In 2012 gaan wij afspraken maken 
over 2013. Doorgroei naar een volledige 13e maand en verdere loonontwik-
kelingen staan hoog op de agenda.  
 
Tot slotte, bedankt voor al het vertrouwen en graag tot ziens of horens.  
 
Jan Dirks en Arno van Voorden, onderhandelaars 


