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Zaaknummer: G.1.01

Verslag van een extra vergadering van het SOD in het kader van artikel 16 BGOD op 06 maart 2020 (15.20 -16.00
uur) in de Baljuwzaal, CAOP, Den Haag.

Aanwezig:

Van de zijde van Defensie: P. Reesink (voorzitter), W. Schwab, T. de Kleijn, R. Kreeftmeijer, B. Jansen.
Van de zijde van de centrales: J. van Hulsen (AC), R. Schilperoort, (ACOP), J. Kropf, S. Hop, J. Schot (CCOOP), M.
de Natris (CMHF).

Van de zijde van het secretariaat: C. van Agten.

Geen agenda.
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Opening.
De voorzitter opent de vergadering in het kader van een geschil inzake de inrichting van een Defensiebrede
employability-organisatie, waartoe in het direct voorafgaande SOD is besloten.
Formulering geschil en verdere afspraken.
De voorzitter constateert dat partijen gegeven de eerdere discussie niet verder komen en dat zij het samen eens
zijn over het aanvragen van een bindende arbitrage. Alvorens partijen over zullen gaan op het formuleren van de
onderzoeksvraag, brengt de heer Van Hulsen naar voren dat wat hem betreft kan worden afgezien van de
voorgeschreven termijnen van de AAC-procedure, daar waar het gaat om de afkoelingsperiode. De heer
Schilperoort zegt in dit geval met plezier af te zien van de termijn omdat hij behoefte heeft aan snelheid, echter er
zitten meer vormvereisten in de procedure en hij zou het op prijs stellen als partijen daar gezamenlijk afspraken
over kunnen maken. Met name doelt spreker op het aanleveren van een volledig dossier binnen drie dagen,
waarvan hij zich afvraagt of dat haalbaar is.
De heer Kropf is het eens met het maken van afspraken over vorm en proces, maar hij zou dat wel willen
concretiseren. De heer De Natris betreurt het dat partijen uiteindelijk op een geschil zijn geland, maar aan de
andere kant vindt hij het goed dat er arbitrage wordt gevraagd zodat zij voort kunnen en dat is ook in het belang
van het personeel. Spreker is het eens met het procedurevoorstel. Hij roept partijen op om te proberen voor de
toekomst zodanige afspraken te maken zodat er niet na een of twee jaar later weer onduidelijkheid over
interpretaties ontstaat en elkaar tijdig te vinden wanneer afspraken moeilijk uitvoerbaar blijken te zijn, of als de
wereld is veranderd.
SCO en Defensie komen gezamenlijk tot de volgende onderzoeksvraag:

Is de werkgever gehouden al dan niet één employability-organisatie op te richten gegeven de afspraken die
partijen met elkaar hebben gemaakt?
De voorzitter zegt dat het voor hem duidelijk is dat ‘een’ wordt geschreven met twee accenten, waarbij hij
aantekent dat ieder daar zo zijn eigen toelichting op heeft. Spreker deelt de teleurstelling dat partijen er niet uit
zijn gekomen, maar vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid komt. Hij sluit zich aan bij hetgeen is voorgesteld
ten aanzien van de termijnen. Spreker meent dat partijen tevens afspraken moeten maken over de communicatie.
De heer Van Hulsen heeft er geen bezwaar tegen om de communicatie-afspraken buiten de vergadering te maken.
Ten aanzien van de termijnen stelt spreker het volgende. De AAC zal gereactiveerd moeten worden en aan partijen
zal worden gevraagd of zij die willen optoppen met militaire deskundigheid. Spreker meent dat daarvoor de tijd kan
worden genomen, maar hij zou toch willen proberen om de hoofdlijnen van de standpunten binnen een week of
twee op papier te krijgen. De heer Schilperoort wijst er op dat de aanmelding van het geschil in het geval van
arbitrage vergezeld dient te zijn van het complete dossier en daar hoort ook het verslag bij. De heer Kropf geeft aan
dat de arbitrage-aanvraag door de centrales en de werkgever dient te worden ondertekend en dat het onderwerp
en de inhoud van het geschil binnen drie dagen moet worden geformuleerd. Dat moet aldus spreker haalbaar zijn
en dan is het wat hem betreft aan te bevelen om de AAC een brief te sturen met het verzoek om iets meer tijd voor
het op orde krijgen van de dossiers.
De heer Schwab onderschrijft de lezing van de heer Kropf. Desgevraagd antwoordt spreker dat de aanlevering van
de dossiers separaat kan geschieden.
Pm De voorzitter vat als volgt samen:
 partijen sturen binnen drie werkdagen een brief aan de AAC met de aankondiging dat er arbitrage wordt
gevraagd met vermelding van het onderwerp en de inhoud van het geschil;
 deze brief moet ondertekend worden door de werkgever en de vier centrales;
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 partijen zullen tevens de AAC verzoeken om hen tijd te gunnen voor het aanleveren van de stukken (uiterlijk 3103-2020);
 de dossiers kunnen separaat (werkgever en SCO) worden aangeleverd;
 de heer Schwab zal de brief opstellen en afstemmen met de heer Van Hulsen en die zal dan as. dinsdag 10-032020 kunnen worden ondertekend als partijen elkaar in een andere setting treffen;
 secretaris zorgt ervoor dat de verslagen worden aangeleverd ter vaststelling in het SOD van 17-03-2020.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

-0-
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Actiepuntenlijst bij het ingelaste SOD van 06-03-2020
1
Afspraken behoudpremie en premie
stimuleren vrijwillig vertrek.
(AFR/17.00343, AFR/17.00344,
AP/19.00232, incl. 4 bijlagen).

 Wg. zegt toe te bezien hoe
de afspraken rond
stimuleren vrijwillig vertrek
geconcretiseerd kunnen
worden en wat dat
wederzijds betekent.
 Er zal tijdig een voorstel
worden aangeleverd voor
bespreking in de werkgroep
AP.

Defensie

30-07-2019
 De centrales hebben nog geen
voorstel van Defensie gezien
en willen dat ontvangen ter
agendering in de WG AP van
24-09-2019. Mocht dit niet
lukken valt het onder de
categorie Afspraak=Afspraak
en dient agendering plaats te
vinden in het SOD van

19-09-2019
 Afspraken 2020: agendering
voor de werkgroep AP van 1211-2019. Defensie komt tijdig
met een voorstel

15-10-2019
 De CCOOP zegt nog steeds een
meer geconcretiseerd voorstel
van werkgeverszijde te
verwachten.

03-12-2019
 CCOOP constateert dat er
geen voorstel voor 2020 ligt en
dat het voorstel voor 2019 niet
is geconcretiseerd. Voorzitter
wil eerst bespreking in de WG
AP afwachten en zegt toe om
de verslaglegging te zullen
raadplegen voor de gemaakte
afspraken.

10-12-2019
 Voorzitter zegt een voorstel
2020 toe voor de WG PA.
CCOOP vraagt regie te nemen
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op het nakomen van
toezeggingen en het
respecteren van
aanlevertermijnen.

05-02-2020
 Voorstel is om 2019 in
samenhang met 2020 te
bespreken.
2

Grondslag afwijking
functiewaarderingsadviezen door SG in
formatiezaken.
(oorspronkelijk: ap. Werkgeverszaken).

19-09-2019


Defensie

Uitzoeken waar staat dat de SG
van
functiewaarderingsadviezen
mag afwijken in formatiezaken.
Zo dat niet terug is te vinden
komt het vanzelf weer terug in
het SOD en zo dat wel het
geval is worden ontvangen de
centrales binnen twee weken
de betreffende documentatie.

15-10-2019
 Er zijn binnen de 2wekentermijn geen stukken
aangeboden en er is verzuimd
het punt te agenderen.
Agendering van de aangeboden
brief voor het SOD van 03-122019.
 De werkgever heeft de
toezegging gedaan om
spelregels en afspraken in de
toekomst te honoreren en te
respecteren. Vraag van CCOOPzijde is of dat is geborgd.

03-12-2019
De voorzitter heeft uitvoerig
gesproken met de huidige SG en
die heeft toegezegd zich aan de
aanwijzing te zullen houden.

15-10-2019

SOD/19. 00544 en bijl.
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 Eveneens wordt de vraag hoe
het afwijken van het
waarderingsadvies DArbeidszaken kan worden
gezien als integer handelen (BZK
heeft aangegeven dat de
waardering conform het advies
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had moeten worden
vastgesteld).

03-12-2019
 Brief is geagendeerd voor het
SOD van 10-12-2019.

10-12-2019
Vergadering is geschorst en gaat
12-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 17-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 14-01-2020 verder.

14-01-2020
 Nieuwe vergadering: 05-022020
05-02-2020
 Doorgeschoven

06-03-2020
 Geagendeerd 17-03-2020
3

15-10-2019

Opdrachtaanvaarding ABP
SOD/19.00533.
SOD/19.00564 en bijl.

 Partijen bezien hoe en in welke
vorm zij bij elkaar komen om de
punten inhoudelijk te
bespreken.

Defensie
Partijen

05-02-2020
 De nieuwe brief van het ABP
moet nog worden besproken
(mn. voorwaardelijke element).
4

Concept-AMvB AV akkoord
SOD/19.00616 en bijl.

13-11-2019

Defensie

 Het punt wordt niet besproken
en zal op een ander tijdstip
geagendeerd worden.
03-12-2019
 Het punt wordt geagendeerd
voor het SOD van 10-12-2019

10-12-2019
Vergadering is geschorst en gaat
12-12-2019 verder.

14-12-2019
Vergadering is geschorst en gaat
17-12-2019 verder.

17-12-2019
Vergadering is geschorst en gaat
14-01-2020 verder.

14-01-2020
 Er wordt een nieuwe tekst
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SOD/19.00740

5

Pensioenreglement

aangeboden voor de ingelaste
SOD van 05-02-2020.
Geparkeerde punten worden dan
ook besproken.
 Partijen beraden zich op een
mogelijk geschil rond de
pensioengevendheid eenmalige
uitkeringen.
 Een nieuwe AMvB-tekst wordt
aangeboden voor het ingelaste
SOD van 05-02-2020.

05-02-2020
 Doorgeschoven.
03-12-2019
 Wordt geagendeerd voor het
SOD van 10-12-2019

10-12-2019
 Er is overeenstemming met
CMHF, ACOP en AC over het
opnemen van de AV-tekst bij
paragraaf 7.6 en het schrappen
van de daarop betrekking
hebbende let-op-teksten.
 De PK wordt geïnformeerd via de
voorzitters en het ABP wordt
geïnformeerd met het verzoek
de reglementstekst aan te
passen. Streven is om de
definitieve tekst 11-12-2019 voor
10.00 uur voor een laatste check
aan de centrales aan te bieden.

12-12-2019
 Hierop zal op een ander moment
in het SOD worden
teruggekomen. Apart actiepunt.

06-03-2020
 Geagendeerd voor 17-03-2020.

Voorstel om hier een
apart AP van te
maken zodat dit het
ap
pensioenreglement
kan worden
afgesloten

Brief CCOOP
SOD/19.00704
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6

Mandaat directeur Werkgeverszaken.
.

03-12-2019
 Wordt geagendeerd voor het
SOD van 10-12-2019.

10-12-2019
 Vergadering is geschorst en
gaat 12-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 17-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 14-01-2020 verder.

14-01-2020
 Nieuwe vergadering: 05-022020
05-02-2020
 Doorgeschoven

06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-03-2020.
7

Premiecompensatie UGM-ers

17-12-2019

Defensie

 Werkgever zal verschillende
categorieën UGM-ers in beeld
brengen in het kader van de
uitvoering van de afspraak
inzake premie- compensatie en
de uitvoeringsproblematiek.

05-02-2020
 Wachten is op de
uitvoeringstest BRD. Punt wordt
hernomen als de letterlijke tekst
is uitgewerkt.
8

Stand van zaken Active Endeavour en
Operation Enduring Freedom.

14-01-2020

Defensie

 Defensie zoekt dit uit en
komt hier op terug.
 voorzitter is hierover in gesprek
met de directie Operaties.

06-03-2020
 Stand van zaken in het SOD van
17-03-2020
9

Brief CCOOP Onderhandeling
bezoldigingssysteem militairen
SOD/19.00745.

05-02-2020

Brief CCOOP Behoudpremie en
vertrekstimulering 2020.

05-02-2020

 Doorgeschoven

06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-03-2020.
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06-03-2020.

SOD/19.00737.

Geagendeerd voor 17-032020.
11111

12

Brief CCOOP Pensioenregeling specifiek voor
militairen 2019
SOD/19.00704, SOD/19.00715 en bijlage,
PA/19.00687 en bijlage, PA/20.0023,
PA/19.00739 en bijlage.

05-02-2020

Verdiepende uitleg/presentatie
Werkkostenregeling
vanuit de WG AFR 03-12-2019.

05-02-2020

 Doorgeschoven.

06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-03-.2020

 Doorgeschoven.

06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-032020

13

14

Uittypen letterlijke teksten.
Opening 10-12-2019
UGM-ers 12-12-2019

06-03-2020
 Opnemen als actiepunt. De
tekst is per email
aangeboden. Defensie
neemt regie.

secretaris
Defensie.

06-03-2020

Maatregelen Coronavirus

 De voorzitter zal de
centrales via het CAOP per
mail zo breed mogelijk
informeren.
15

Inrichting Defensiebrede employabilityorganisatie.
SOD/20.0081 + 2 bijlagen, SOD/20.0086,
SOD/20.0062 + 1 bijlage en SOD/20.0065.

AAC

www.caop.nl

06-03-2020
 Partijen besluiten arbitrage
aan te vragen bij de AAC en
de vergadering voor het
formuleren van het geschil
aansluitend te laten
plaatsvinden.
 partijen sturen binnen drie
werkdagen een brief aan de AAC
met de aankondiging dat er
arbitrage wordt aangevraagd met
vermelding van het onderwerp en
de inhoud van het geschil;
 partijen zullen tevens de AAC
verzoeken om hen tijd te gunnen
voor het aanleveren van de
stukken (uiterlijk 31-03-2020);
 de heer Schwab zal de brief
opstellen en afstemmen met de
heer Van Hulsen en die zal dan
as. dinsdag 10-03-2020 kunnen
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worden ondertekend als partijen
elkaar in een andere setting
treffen.
 Secretaris levert verslagen op
tijd aan voor vaststelling in SOD
van 17-03-2020.
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