








ARBEIDSVOORWAARDENRESULTAAT
Breng uw stem online uit!

Nog tot en met donderdag 23 november a.s. kunt u
ook online stemmen over het

arbeidsvoorwaardenresultaat bij Defensie.



vrijdag 1 december   *  Kromhoutkazerne, Utrecht
Ga jij, samen met de duovoorzitters van de GOV|MHB, in debat met de Commandant der Strijdkrachten?
Dat kan op 1 december aanstaande in Utrecht op de Kromhoutkazerne in de Waterliniezaal. Meld je aan
voor deze unieke kans!

De duo-voorzitters van GOV|MHB (NOV en KVMO) en voorzitter D&K nodigen je uit om bij dit debat
aanwezig te zijn en te participeren.

Aanmelden tot 28 november a.s.
Leden van de GOV|MHB (KVMO en NOV) info@nederlandseofficierenvereniging.nl
Niet-leden van de GOV|MHB: debat2017@nederlandseofficierenvereniging.nl

Programma

 15.00 uur: Uitleg spelregels
 15.10 uur: Lezing CDS, Luitenant-admiraal Rob Bauer
 15.25 uur: Debat tussen de CDS, de duovoorzitter GOV|MHB Brigadegeneraal bd Ruud

Vermeulen en KLTZ Marc de Natris en voorzitter D&K Generaal-Majoor bd Harm de Jonge.
 15.55 uur: Debat met de zaal, d.m.v. sms-berichten die verzameld worden en geclusterd worden

aangeboden aan het forum.
 16.25 uur: Gemeenschappelijk drankje, met bitterballen

Chatham House Rule
Deze vergadering vindt plaats onder de Chatham House Rule, dat betekent dat deelnemers aan een discussie
vrijuit moeten kunnen spreken. Er mag in de buitenwereld gesproken worden over die discussie mits uitspraken niet
zijn toe te schrijven aan de deelnemers. Iedere aanwezige verplicht zich hiertoe….



Standpunt KVMO inzake AOW-gatoproep aan de politiek
Woensdagmiddag 22 november om 13.45 uur en donderdag 23 november om 15.30 uur is de plenaire
behandeling van defensiebegroting.

De KVMO heeft wederom aandacht gevraagd voor het AOW-gat. Afgelopen week gaf staatssecretaris
Visser bij het wetgevingsoverleg aan dat het terugwinnen van het vertrouwen in de (politieke) leiding en
het bieden van perspectief haar speerpunten voor de komende jaren zijn. En terecht want beide punten
zijn inderdaad van groot belang voor Defensie gezien de grote uitdaging op het gebied van werving en
behoud. Het AOW-gat speelt in deze eveneens in moreel opzicht een belangrijke rol.

Op de eerste plaats gaat het om het invulling geven aan de bijzondere positie van de militair. Het kabinet
vraagt veel van militairen. Mogen deze militairen dan ook verwachten dat het kabinet haar militairen
(financieel) beschermt tegen eventuele nadelig effecten die volgen uit algemene wetgeving (AOW-
gat,WUL)?

Op de tweede plaats, en dit lijkt misschien vreemd, is het AOW-gat ook van groot belang als het gaat om
perspectief. Veel militairen die onder de (UKW)-overgangsregeling vallen twijfelen of zij gebruik moeten
maken van de overgangsregeling of niet. Dit is mede ingegeven door het AOW-gat. Zij maken zich zorgen
over het gat met als gevolg dat velen zullen besluiten om geen gebruik te maken van de
overgangsregeling. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren de bevorderingsruimte, die toch al
aanzienlijk minder is geworden door de inkrimping van Defensie, wordt gehalveerd omdat militairen
besluiten om niet met UKW te gaan.

De gevolgen zullen voor Defensie desastreus zijn. De doorstroom naar fase 3 dan wel de
bevorderingsmogelijkheden in fase 3 komen nagenoeg tot stilstand. Dit zal tot gevolg hebben dat jonge
militairen nog meer dan nu zullen uitstromen. Dit in een periode dat Defensie weer mag gaan groeien en
Defensie jongeren juist wil behouden.

Deze week zal er een motie worden ingediend om het AOW-gat volledig te dichten. Veel militairen zullen
met belangstelling kijken of de coalitie deze motie gaat ondersteunen. Gaat het kabinet de grote
uitdagingen waarvoor Defensie staat serieus nemen? Het is een kleine motie, 13-15 miljoen euro op
jaarbasis, maar met een grote uitstraling.

De coalitie kan met het dichten van het AOW-gat echt een grote stap zetten in het terugwinnen van het
vertrouwen van de militairen en het bieden van perspectief. De jaarlijkse kosten hiervan zijn
verwaarloosbaar op de Rijksbegroting. Het is niet uit te leggen aan de militairen dat dit in hun ogen grote
onrecht, voortvloeiend uit de militaire ambtenarenwet/bijzondere positie militair, niet wordt opgelost.
Leiderschap betekent soms dat men over zijn eigen schaduw dient heen te stappen. Als dit wordt gedaan
dan kan er een belangrijke en grote stap worden gezet aan het begin van de regeringsperiode om
Defensie en haar personeel een forse duw in de goede richting te geven.

Hoger pensioen in het nieuwediensteindestelsel
Er bereiken ons vragen over het nieuwe diensteindestelsel en
waarom daar een hoger pensioen uit voortvloeit.

Daar zijn twee redenen voor.



1. Omdat u langer doorwerkt bouwt u langer en dus meer
pensioen op;

1. Omdat u langer doorwerkt wordt uw pensioen dat was
bedoeld in te gaan op 65 jaar, nu later en dus over een
kortere statistische levensperiode uitbetaald en wordt
bijgevolg hoger;


