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Onderhandelingen bezoldigingssysteem militairen 

 

Geachte voorzitter, 

 

1. In het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie zijn wij met u (onder meer) 

het volgende overeengekomen: 

“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. Dit bezoldigingssysteem wordt ingevoerd op 

1 juli 2020. De centrales kunnen voorafgaand aan de invoering daarvan hun achterban 

raadplegen.” 

2. Wij hebben u al veelvuldig aangegeven dat dit wat ons betreft een zeer cruciale afspraak is. Het 

laatste akkoord was volgens onze achterban een prima eerste stap(je) in de goede richting, maar 

er dienen wel op korte termijn vervolgstappen gezet worden en het nakomen van deze afspraak 

(en andere afspraken) is daarbij cruciaal. 

3. Uit de recente blog van uw directeur werkgeverszaken maken wij wederom op dat Defensie dit 

onderwerp klaarblijkelijk minder urgent vindt. En dan blijven we nog maar even weg van de 

vraag of u wel daadwerkelijk (voldoende) budget heeft om aan een nieuw stelsel invulling te 

kunnen geven. 

4. Wij roepen u dan ook op om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de ruimte die in de agenda 

is opgenomen voor de overleggen aangaande arbeidsvoorwaarden te formaliseren en op die 

momenten formele vergaderingen van de WG AV te beleggen. Het spreekt daarbij voor ons 

voor zich dat daarbij dan het “bij de tijd passende bezoldigingssysteem (inclusief het 

bijbehorende stelsel van toelages) het meest prominente agendapunt dient te zijn. 

5. Wij verzoeken u met klem deze brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het 

SOD. 
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Met vriendelijke groet, 

 
S.A. Hop 

Overlegvertegenwoordiger CCOOP 

  


