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Geachte Voorzitter,
Tijdens de vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden van 8 december jl. is uw inzetbrief met
bovengenoemd kenmerk besproken. Namens u werd tijdens dat gesprek een inzet kenbaar gemaakt.
Uit deze inzet hebben de samenwerkende centrales van overheidspersoneel bij de sector Defensie
(SCODef) de conclusie moeten trekken dat er voor het afsluiten van een nieuw arbeidsvoorwaarden
akkoord onvoldoende arbeidsvoorwaardenruimte (AV-ruimte) beschikbaar is.
Bovenop het repareren van de verwachte inflatie en de effecten van een stijgende pensioenpremie in
2021, is wat de SCODef betreft ook een extra mutatie nodig om van een aanmerkelijke verbetering van
de koopkracht voor het defensiepersoneel te kunnen spreken. De centrales hebben u tijdens het
gesprek in de werkgroep arbeidsvoorwaarden voorgerekend dat voor het uit kunnen onderhandelen
van een arbeidsvoorwaarden resultaat minimaal 2,5% aan AV-ruimte beschikbaar zou moeten zijn.
Het verschil tussen de AV-ruimte die uw onderhandelaar kennelijk beschikbaar heeft en datgene wat
volgens de SCODef beschikbaar dient te zijn, is dusdanig groot dat de centrales het noodzakelijk achten
om hier met u als mandaatgever over te spreken in het SOD.
In aanvulling op de kwestie van financiële ruimte, hebben de SCODef vast moeten stellen dat er een
groot verschil van inzicht is over de wijze waarop het onderhandelproces dient plaats te vinden tussen
de werkgever en de SCODef. Partijen hebben eerder namelijk naar elkaar uitgesproken dat niet meer
op dezelfde wijze als in het verleden te willen doen en wij hebben dat ook gezamenlijk
gecommuniceerd richting het defensiepersoneel.

Wij hebben echter moeten vaststellen dat deze intentie, als het gaat om de
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden van 8 december 2020,
niet tot een wezenlijk andere werkwijze aan uw zijde heeft geleid. Ook hier willen wij graag met u in
het SOD over van gedachten wisselen.
Namens de SCODef verzoek ik u derhalve om nog dit jaar een SOD vergadering uit te schrijven zoals
bedoeld in artikel 10 tweede lid van het Besluit Georganiseerd overleg Defensie (BGOD). Gezien het
aankomende kerstreces en het feit dat wij graag tijdig duidelijkheid willen geven aan onze leden,
dringen de SCODef erop aan ervoor te zorgen dat deze vergadering uiterlijk vrijdag 18 december 2020
plaats kan vinden.
Daarnaast verzoek ik u om uzelf de vraag te stellen of de aard van de te bespreken aangelegenheden
het toelaat om de leiding van het overleg op te dragen aan de hoofddirecteur personeel van het
ministerie, zoals bedoeld in artikel 7 eerste lid van het BGOD.
Tijdens de afronding van het overleg van de werkgroep arbeidsvoorwaarden van 8 december 2020, is
door sociale partners unaniem besloten de vertrouwelijkheid van het verslag van deze vergadering op
te heffen. Dit verslag is op het moment van schrijven van deze brief nog niet beschikbaar. De SCODef
verzoeken u derhalve om dit verslag zodra dit beschikbaar is, als openbaar vergaderstuk op te nemen
op de agenda van het door u uit te schrijven SOD.

Namens de SCODef,

R.W. Schilperoort
Bestuurder ACOP
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