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Loongebouw voor militairen 

 

Geachte voorzitter, 

 

1. In het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord hebben we, als vervolg op de afspraken in het 

arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, onder meer afspraken gemaakt over het loongebouw 

voor militairen. 

2. Wij hebben toen afgesproken om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te 

ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren, en spraken af dat 

dit bezoldigingssysteem zou worden ingevoerd op 1 juli 2020. 

3. Daarnaast zijn wij in datzelfde laatste arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen dat als 

eerste stap per 1 januari 2019 een nieuwe tijdelijke salaristabel werd ingevoerd. Deze tijdelijke 

tabel zou van kracht zijn tot 1 juli 2020, op welke datum tevens het nieuwe loongebouw zou 

worden ingevoerd. 

4. In het SOD van 30 juli 2019 hebben we niet alleen gezamenlijk vastgesteld dat het laatste 

onderhandelaarsresultaat omgezet kon worden naar een arbeidsvoorwaardenakkoord maar ook 

dat het uitwerken van de afspraken uit dit tot stand gekomen akkoord, waaronder die aangaande 

het loongebouw voor militairen, een hoge prioriteit zouden moeten krijgen. 

5. Desondanks hebben wij u middels onze brief onder nummer SOD/19.00745 op 23 december 

2019 moeten oproepen om de daadwerkelijke formele vergaderingen aangaande de 

“onderhandelingen bezoldigingssysteem militairen” op te pakken. Een brief die overigens tot op 

heden niet behandeld is. 

6. Half februari hebben we gezamenlijk bekend gemaakt dat wij op 30 januari formeel gestart 

waren met de gesprekken over (onder andere) een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd 

stelsel van toelagen voor militairen. Daarbij is ook afgesproken om in eerste instantie de 

gesprekken over het nieuwe loongebouw te voeren aan de hand van verschillende thema’s.  

7. In navolging van het hiervoor genoemde overleg zijn Defensie en de vakbonden op donderdag 

13 februari verder gegaan met de formele besprekingen hetgeen wekelijks, informeel dan wel 
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formeel, zou worden voortgezet met als doel te komen tot de invoering van een nieuw 

loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020. 

8. Naast het gegeven dat wij van mening waren (en zijn) dat er veel te laat gestart werd met de 

formele onderhandelingen aangaande het loongebouw voor militairen wordt thans ook het 

overleg in de sector Defensie bemoeilijkt door de maatregelen in het kader van het Corona-

virus. Er is op dit moment ook niet te voorzien hoe lang en in welke mate deze maatregelen 

zullen voortduren.  

9. Zoals al eerder aangegeven staat in het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord expliciet vermeld dat 

de tijdelijk salaristabel een eerste stap is in het aanpassen van het loongebouw voor militairen. 

Er staat echter ook dat deze tijdelijke tabel van kracht is tot 1 juli 2020, op welke datum tevens 

het nieuwe loongebouw zal worden ingevoerd. Een eerste stap impliceert wat ons betreft dat 

deze stap niet ongedaan gemaakt gaat worden maar gevolgd wordt door vervolgstappen. 

10. Zoals al aangegeven wordt ook het overleg in de sector defensie bemoeilijkt door de 

maatregelen in het kader van het Corona-virus, en hoewel ook wij ons maximaal in willen zetten 

om te komen tot een nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020 is niet 

uit te sluiten dat dit onverhoopt niet gehaald gaat worden. 

11. Wij roepen u dan ook nu middels deze brief op om aan te geven dat de tijdelijke salaristabel niet 

zal eindigen op 1 juli 2020 als er op die datum geen nieuw loongebouw voor militairen kan 

worden ingevoerd. Wij kunnen ons immers niet indenken dat u als goed werkgever zou 

accepteren dat militairen er (zeker in de huidige situatie) per 1 juli 2020 in inkomen op achteruit 

zouden gaan t.o.v. van de maanden ervoor. 

12. Normaliter zouden wij u deze vraag gesteld hebben in een vergadering van het SOD doch 

gezien de maatregelen in het kader van Corona is thans niet te voorzien wanneer er wederom 

een vergadering van het SOD zal gaan plaatsvinden.  

13. Om de voornoemde reden verzoeken wij u ook met klem om schriftelijk op deze brief te 

reageren zodat die onzekerheid bij ons, maar meer specifiek bij de betreffende groep militairen, 

kan worden weggenomen. Indien u niet inhoudelijk schriftelijk wilt of kunt reageren verzoeken 

wij u uiteraard met klem om deze brief te agenderen voor het eerstvolgende overleg van het 

SOD. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
J.A. Kropf 

Overlegvertegenwoordiger CCOOP 

  


