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Voorzitter,
Na een traag moeizaam overleg in diverse informele en formele vergaderingen van de
Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV) hebben de sociale partners in de sector Defensie
op 5 juni in een formele vergadering van de WG AV geconcludeerd dat er een
onoverkomelijke kloof lijkt te zitten tussen de opvatting van Defensie enerzijds en van de
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) anderzijds. Dit verschil richt zich
naar ons inzicht met name op, maar niet beperkt tot, de uitwerking van de afspraak om “een
bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model
van toelagen te introduceren”.
Op basis van de gevoerde besprekingen kunnen de SCO niet anders dan concluderen dat er
voor 1 juli a.s. geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpassing van het
loongebouw voor militairen per 1 juli 2020 en evenmin over eventuele andere aanpassingen
op weg naar een volledige herziening. Om over de mogelijkheid een achterbanraadpleging te
houden nog maar niet te spreken.
Wij verzoeken u dan ook met klem om (conform het gestelde in artikel 10 lid 2), op een zo
kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen twee weken na heden, een vergadering van het
SOD uit te schrijven. Overigens willen wij op voorhand vast duidelijk maken dat wij niet
uitsluiten dat wij voorafgaand aan deze nog te plannen vergadering stukken zullen
aanbieden.
Daarnaast verzoeken wij u om (in lijn met het gestelde in artikel 7 lid 1) serieus te overwegen
om te bezien of de aard van de te bespreken aangelegenheden het wel toelaat om de leiding
van dit overleg op te dragen aan de Hoofddirecteur Personeel.
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Met hoogachting,
Namens de centrales,

S.A. Hop

J.J.H. van Hulsen

R.W. Schilperoort

T. van Leeuwen
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