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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
1.  De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede  

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele  
belangenbehartiging en rechtshulp.

2.  Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
 - pensioenen, 
 - sociale zekerheid en 
 - ziektekosten. 
3.  Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies  

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Zeist. 
4.  Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het 

verantwoordings orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid 
van het pensioenfonds. 

5.  Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de 
fiscus.

6.  Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.  
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis. 

7.   De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, 
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke 
Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé 
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of 
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u 
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende 
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij 
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres! 

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van 
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in 
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken 
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. 
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook 
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 
070-3115411, www.delissenmartens.nl

DFD is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn 
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te 
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van 
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk 
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds 
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt 
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en 
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront 
hebben er geen omkijken naar.

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en  
de vakbonden voor Defensiepersoneel. 
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De 
doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collec-
tieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam 
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie. 
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensie-
personeel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij 
Zorgzaam afsluiten. 

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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Jan Kropf

U maakt nu een tweetal vrij unieke situaties 
mee. Allereerst is er “het maximaal haalbare 
pakket binnen de beschikbare arbeidsvoor-
waardenruimte van Defensie” dat aan u 
wordt voorgelegd en toegelicht. Daarnaast 
hebben ik gemeend dit zo uniek te vinden dat 
er een extra editie is uitgebracht van het 
ACOM Journaal, een Arbeidsvoorwaarden-
special.

Eind 2020 kwam de ACOM (door tussen-
komst van onze centrale de CCOOP) met een 
Inzetbrief Arbeidsvoorwaarden. Vlak daarna 
kwamen de andere vakbonden (ook via hun 
centrales) eveneens met een inzetbrief en tot 
slot ook Defensie. Daarna, vlak voor het 
verlopen van het laatste Arbeidsvoorwaarden-
akkoord op 8 december 2020, kon het 
overleg Arbeidsvoorwaarden Defensie voor 
2021 eindelijk formeel beginnen.

Uiteraard stonden er in al die inzetbrieven, die 
u allemaal nog steeds kunt nalezen op onze 
site, allerlei overeenkomende punten, maar 
ook uiteenlopende punten. Twee punten in de 
brief van Defensie vielen daarbij het meest 
op, en bij het bestuderen van het uiteindelijke 
pakket komen die steeds weer in mijn 
gedachten op de voorgrond. Het gaat dan om 
de zinnen:
“Defensie wil een loonbod doen dat waarde-
ring uitspreekt voor de inzet van zowel 
militairen als burgers, zonder deze werkelijk-
heid uit het oog te verliezen.” uit de inzetbrief 
van december 2020 en “Hierbij is het juist in 
deze onzekere tijd een groot goed dat er in 
onze sector sprake is van baanzekerheid. 
Deze is in de huidige context niet in dezelfde 
mate vanzelfsprekend als voor de marktsec-
tor.” uit de brief van Defensie uit maart 2021.

Dat geeft toch stof tot nadenken. We 
constateren al jaren dat Defensie, qua 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
een achterstand heeft t.o.v. de “wereld om 
ons heen” en de werkgever wil met een bod 
komen dat waardering uitspreekt. Dat bod 
vinden de bonden zo erbarmelijk laag dat ze 
op 23 december 2020 het overleg opschorten 
en vervolgens wordt in een reactie daarop 
aangegeven dat vooral baanzekerheid van 
belang is en dat dit in de marktsector zeker 
niet in dezelfde mate vanzelfsprekend is.  

U weet wel, die marktsector waar met vele 
miljarden euro’s vanuit het kabinet voorko-
men wordt dat personeel ontslagen wordt. 
Terwijl het “zeer gewaardeerde personeel 
van Defensie” door mag/moet gaan waar 
anderen stoppen. 

Wederom denkt uw werkgever dat Defensie-
personeel hetzelfde is als water uit de kraan: 
het is er altijd als je het nodig hebt, maar het 
mag niks kosten.

Ik wil u dan ook eigenlijk oproepen uzelf die 
vragen ook te stellen. Is het nu echt zo dat de 
baanzekerheid in de marktsector zo slecht is 
dat u de baanzekerheid bij Defensie moet 
koesteren? Dat u blij en dankbaar moet zijn 
dat u nog een baan heeft? Of zou Defensie 
blij moeten zijn dat u nog voor Defensie 
werkt en niet Defensie heeft verlaten of gaat 
verlaten, net als velen voor u al gedaan 
hebben? Op mij komt het in ieder geval wel 
wat vreemd over voor een werkgever die te 
kampen heeft met zo’n enorme uitstroom.

De tweede vraag die u zichzelf zou moeten 
stellen is of u van mening bent of er uit dit 
“maximaal haalbare pakket binnen de 
beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte van 
Defensie” voldoende (respect en) waardering 
blijkt voor het belangrijke werk dat u verricht. 
Of het aansluit bij de eerder ingeslagen route 
om de achterstand van de sector Defensie te 
verkleinen. 

Zoals u elders in deze arbeidsvoorwaarden-
special kunt lezen is, als dit pakket een 
arbeidsvoorwaardenakkoord wordt, de 
koopkracht voor velen gerepareerd (of 
verbeterd) voor het jaar 2021. Maar de inflatie 
is structureel en de koopkrachtachteruitgang 
na deze incidentele reparatie ook!

Weegt u dan ook nog even mee wat de 
marktsectoren doen aan primaire en secun-
daire arbeidsvoorwaarden maar vooral wat de 
andere rijkssectoren doen op dit vlak. 
Daarnaast heb ik geconstateerd dat er, op het 
moment dat wij in het SOD spraken over dit 
pakket, voor de sector rijk een pakket lag 
waar structureel (vanaf juli 2021) 2% werd 
geboden en een incidentele uitkering van 
€ 350 bruto en € 430 netto. 

Uiteraard mogen we geen appels met peren 
vergelijken, maar we moeten wel allemaal 
appels en peren kopen, en daar hebben we 
allemaal geld voor nodig. Blijkbaar heeft de 
‘werkgever Rijk’ meer geld beschikbaar om 
(respect en) waardering uit een pakket te 
laten blijken dan Defensie.

Als u mij om een advies zou vragen aangaan-
de uw stem, en dat doen doorgaans velen 
van u, dan zal ik toch antwoorden door middel 
van een wedervraag: wat waren de antwoor-
den op de twee vragen hiervoor? De ant-
woorden op die vragen zou u mee moeten 
wegen bij uw stem, - het gaat immers om uw 
arbeidsvoorwaarden. Maar het allerbelangrijk-
ste is: maak gebruik van uw recht om te 
stemmen, dan telt uw 
stem mee bij het 
eindoordeel van de 
ACOM.

U W  VO O R Z I T T E R
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Voorafgaand aan een vergadering van het 
Sectoroverleg Defensie kan er, indien daar 
behoefte aan is, worden overlegd in werk-
groepen. In het geval van arbeidsvoorwaar-
den is dat de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden 
(WG AV). 

Er wordt uiteraard altijd naar gestreefd om in 
de vergaderingen van de WG AV en het 
aansluitende SOD, tot een onderhandelaars-
resultaat te komen waar alle bonden, die 
weer zijn aangesloten bij een viertal centrales 
van overheidspersoneel, én uiteraard Defen-
sie, zich achter kunnen scharen. Ook als 
slechts drie van de vier centrales zich met 
Defensie achter een pakket scharen is het 
een onderhandelaarsresultaat en als de 
stemmen onder de centrales staken (twee 
centrales voor en twee centrales tegen) is dat 
aan Defensie. De voorzitter van het SOD (de 
minister zelf of de Hoofddirecteur Personeel) 
mag dan om hem moverende redenen 
bepalen of het al dan niet een onderhande-
laarsresultaat is.

Zoals u elders in deze arbeidsvoorwaarden-
special kunt lezen is dat in dit geval niet 
gelukt. In dit geval heeft geen der centrales 
zich in het SOD dusdanig achter het pakket 
geschaard dat er sprake is van een onderhan-
delaarsresultaat. Van een meerderheid, of 
zelfs maar het staken der stemmen was al 
helemaal geen sprake.

Dan kunnen we constateren dat de onderhan-
delingen zijn vastgelopen en er dus  “niets is”, 
en u daarvan op de hoogte brengen. Vervol-
gens hadden we moeten bezien of en hoe er 
verder zou worden gegaan. Dan hadden we 
echter niet zomaar het pakket aan u kunnen 
voorleggen. We hadden ons te zijner tijd, 
omdat het verslag van het SOD er immers 
nog niet is, in onze communicatie moeten 
beperken tot hetgeen in het verslag van het 
SOD wordt opgenomen. Het thans voorlig-
gende pakket was dan immers vertrouwelijk 
gebleven.

Nu is er (in ieder geval door ons) voor 
gekozen om dit pakket toch aan u voor te 
leggen. Zo kunnen wij in ieder geval feitelijk 
uitleggen waarom wij het onvoldoende 
vonden om er een onderhandelaarsresultaat 
van te kunnen maken. Wij bieden u nu alsnog 
de mogelijkheid om ‘vóór’ dan wel ‘tégen’ te 
stemmen aangaande dit pakket: Het gaat 
uiteindelijk om úw arbeidsvoorwaarden.

Maximaal haalbare pakket binnen beschikbare 
arbeidsvoorwaardenruimte Defensie 

Normaliter wordt aan de achterban van de tot het 
Sectoroverleg Defensie (SOD) toegelaten vakbonden 
een onderhandelaarsresultaat voorgelegd. Thans 
leggen de bonden (en Defensie) het “Maximaal 
haalbare pakket binnen de beschikbare arbeidsvoor-
waardenruimte van Defensie” aan u voor. Dit kan 
voor de nodige onduidelijkheden zorgen.
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INLEIDING
De gesprekken over nieuwe arbeidsvoorwaar-
den voor 2021 hebben niet geleid tot een 
onderhandelaarsresultaat. Wel is gezamenlijk 
vastgesteld wat er maximaal haalbaar is 
binnen de ruimte die Defensie op dit moment 
beschikbaar heeft voor nieuwe arbeidsvoor-
waarden. 

Voor u ligt de uitkomst van de gesprekken die 
hierover in het Sectoroverleg Defensie zijn 
gevoerd. 

In dit document zijn de lastige keuzes die daar 
voorlagen, vooral op het gebied van de 
loonontwikkeling, mobiliteit en het pensioen-
akkoord, verwerkt. 
Sociale partners vinden dat het defensieper-
soneel duidelijkheid verdient. Vooral gezien de 
lange tijd dat deze onderhandelingen al duren. 
Daarbij zijn zij van mening dat het personeel 
haar opvatting moet kunnen geven over de 
eindsituatie. Ondanks dat er geen onderhan-
delaarsresultaat is bereikt, gaan de centrales 
van overheidspersoneel de voorstellen die in 
dit document zijn opgenomen voor een 
eindoordeel aan hun leden voorleggen.

S O D

Uitkomst Sectoroverleg Defensie  
van 14 oktober 2021

Commentaar ‘Looptijd’

Commentaar ‘Inleiding’
Zoals in de inleiding al aangegeven is er 
simpelweg onvoldoende financiële arbeids-
voorwaardenruimte beschikbaar voor  Defen-
sie om tot een totaalpakket te komen waar 
wij ons aan zouden willen of kunnen confor-
meren. Dat vonden we in December 2020 al 
(samen met alle andere vakbonden/centrales) 
en dat vinden we nog steeds. Er is simpel-
weg onvoldoende financiële ruimte om 
überhaupt structureel koopkrachtbehoud te 
kunnen realiseren, laat staan koopkrachtver-
betering. 

En dan hebben we het nog niets eens over de 
andere zaken waar we financiële ruimte voor 
nodig hadden en hebben. Zeker voor de 
lagere schalen en rangen is dat voor ons een 
zeer zwaarwegend element, maar daarover 
meer verderop in deze arbeidsvoorwaarden-
special. De aangegeven duidelijkheid is dan 
ook waar het nu om gaat: u heeft er recht op 
om te zien wat het kabinet in het algemeen 
en de werkgever Defensie in het bijzonder 
over hebben voor het zeer gewaardeerde 
personeel van Defensie. Het eindoordeel 
daarover is derhalve aan u, onze leden.

1. LOOPTIJD 
Deze uitkomst is gebaseerd op een looptijd 
van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2022.

In de inzetbrief van de CCOOP 
hebben wij aangegeven te willen 

gaan voor een looptijd van 2 jaar. 
Daardoor hadden we immers een 

arbeidsvoorwaardenakkoord 
kunnen krijgen dat lang genoeg 

zou doorlopen. We zouden dan 
niet direct geconfronteerd worden 

met een looptijd die al bijna  
voorbij is als de raadplegingen 
zouden worden geeffectueerd. 

Dit is nu wat het is, een “maximaal haalbaar 
pakket binnen de beschikbare arbeidsvoor-
waardenruimte van Defensie” gebaseerd op 
een looptijd van één jaar. Daardoor zou een 
eventueel te realiseren akkoord al vrijwel 
direct weer verlopen zijn en dienen we weer 
te gaan onderhandelen over een akkoord 
vanaf 1 januari 2022 op een moment dat die 
datum al achter ons ligt.
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2. LOONONTWIKKELING 
De loonontwikkeling vormt een belangrijk 
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het 
defensiepersoneel ontvangt: 

•   Per 1 januari 2021 een loonsverhoging  
van 1 % 

•   Per 1 januari 2022 een loonsverhoging  
van 0,4 %

De salarisverhoging werkt op de gebruikelijke 
wijze door in de wachtgeld-, UKW- en FLO 
-uitkeringen van het gewezen defensieperso-
neel. De indexering van pensioenen en 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen 
vindt plaats overeenkomstig de hiervoor 
geldende voorschriften. De Tijdelijke Toelage 
Loontabel (TTL) wordt per 1 januari 2021 en  
1 januari 2022 verhoogd met dezelfde 
percentages. Conform de afspraken in het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt 
het defensie specifiek minimum (jeugd)loon 
verhoogd met dezelfde percentages per  
1 januari 2021 en 1 januari 2022.

•   Een eenmalige, pensioengevende, bruto 
uitkering van € 1000,- per persoon per 
1 december 2021.

Sociale partners zijn zich ervan bewust dat 
het defensiepersoneel lang wacht op een 
arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit jaar hebben 
sociale partners besloten een eenmalige 
pensioengevende uitkering per persoon te 
geven met peildatum 1 december 2021. Deze 
eenmalige uitkering wordt tevens op de 
gebruikelijke wijze uitgekeerd aan het 
gewezen defensiepersoneel met een wacht-
geld-, UKW- en FLO- uitkering. Reservisten 
die op enig moment tussen 1 januari 2021 en 
1 december 2021 met aanspraak op bezoldi-
ging in werkelijke dienst zijn geweest, 
ontvangen de uitkering naar rato van gewerk-
te uren. 

Het genoemde bedrag geldt bij een aanstel-
ling van 38 uur per week. Medewerkers met 
een aanstellingsvorm van minder dan 38 uur 
per week ontvangen een uitkering naar rato 
van de deeltijdfactor. Voor mensen met 
meerdere aanstellingsvormen en/of uitkerin-
gen geldt dat zij maximaal €1000,- per 
persoon ontvangen.

We zijn het absoluut eens met de 
opmerking dat de loonontwikke-
ling een belangrijk onderdeel van 
de arbeidsvoorwaarden vormt. 
Dat zou dan ook zwaar mee  
moeten tellen in een oordeel en 
dat heeft het bij ons ook zeker 
gedaan.

Inhoudelijk constateren wij dat er twee 
cruciale elementen zijn. Het Defensieperso-
neel, en de daaraan gerelateerde ex-werkne-
mers, krijgen tweemaal een structurele 
loonsverhoging en daarnaast een eenmalige 
bruto uitkering.

De inflatie in Nederland was volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 
30 september 2021 2,7%. Dat betekent dat 
in de twaalf maanden ervoor u voor hetzelfde 
bedrag 2,7% minder kon kopen, - de waarde 
van uw euro was simpelweg 2,7% gedaald. 

Als we nu bezien dat u in 2021 een loonsver-
hoging van 1% structureel zou kunnen krijgen 
en € 1000 bruto, dan zou voor eenieder met 
een inkomen tot ca. € 58.500, de koopkracht 
voor 2021 gerepareerd of verbeterd zijn. Bij 
inkomens boven ca. € 58500 zou de koop-
kracht in 2021 sowieso verslechterd zijn.  
Op 1 januari 2022 zou er nog een loonsverho-
ging van 0,4% bij kunnen komen.

Beide loonsverhogingen gecombineerd 
betekenen dat, gebaseerd op de eerder 
genoemde inflatie van 2,7%, de koopkracht 
van eenieder per 1 januari 2022 1,3% 
achteruit gaat.

Wij kunnen uiteraard inzetten op het herstel-
len van deze koopkrachtvermindering in een 
volgend akkoord, maar gezien het verloop van 
dit traject zien wij daarin weinig perspectief.

S O D

Commentaar ‘Loonontwikkeling’
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S O D

Commentaar ‘Loonontwikkeling’

3. TIJDELIJKE TOELAGE LOONTABEL
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 
is overeengekomen om gefaseerd, een bij de 
tijd passend bezoldigingssysteem voor 
militairen te ontwikkelen en hierbij een 
vereenvoudigd model van toelagen te 
introduceren. Dit bezoldigingssysteem zou 
volgens de afspraak in het arbeidsvoorwaar-
denakkoord 2018 – 2020 worden ingevoerd 
op 1 juli 2020. 

Op 1 januari 2019 is de Tijdelijke Toelage 
Loontabel (TTL) ingevoerd als eerste stap 
richting een nieuw bezoldigingssysteem. De 

afspraak was dat de TTL tijdelijk van kracht 
zou zijn tot 1 juli 2020, op welke datum tevens 
het nieuwe loongebouw zou worden inge-
voerd. Sociale partners hebben nog geen 
overeenstemming bereikt over het nieuwe 
bezoldigingssysteem. De TTL is daarom 
meerdere keren verlengd, de laatste keer tot 
en met 31 december 2021. 

•   Om het militaire personeel dat de TTL 
ontvangt meer zekerheid en duidelijkheid te 
geven, wordt de TTL verlengd totdat er een 
nieuw bezoldigingssysteem is ingevoerd. 

Commentaar ‘Tijdelijke Toelage Loontabel’

Inflatie

In onze inzetbrief hadden wij al 
opgemerkt dat de Toelage Tijde-
lijke Loontabel (TTL) structureel 

opgenomen zou moeten worden in 
de salaristabel per 1 januari 2021. 

Dit mede gezien de afspraak dat 
bij de invoering van een bij de tijd 

passend bezoldigingssysteem 
voor militairen niemand er in 

inkomen op achteruit zou gaan.

Daar denken wij nog steeds hetzelfde over. 
Allereerst zouden wij deze maandbedragen 
hierdoor bij voorkeur willen verhogen met het 
vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. 
Daarnaast zou het op deze wijze “gewoon” 
deel uitmaken van het vaste inkomen en ook 
als zodanig op een eventuele werkgeversver-
klaring komen te staan. Dat zou voor de 
betreffende militairen pas echte zekerheid en 
duidelijkheid geven!

Daarnaast hebben wij in onze inzetbrief 
aangegeven het militair specifiek minimum 
(jeugd)loon te willen opnemen in dezelfde 
salaristabel per 1 januari 2021. Wij waren toen 
van mening, en zijn dat nog steeds, dat het 
beroep van militair het meest serieuze beroep 
ter wereld is. Daar past naar onze overtuiging 
geen (militair specifiek) minimum (jeugd)loon 
bij. Een volwassen beroep verdient een 
volwassen salaris, óók voor onze jonge 
instromende collega’s.

Helaas zien wij van dit laatste in “het maxi-
maal haalbare pakket binnen de beschikbare 
arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” 
niets terug. Zoals elders staat zijn er lastige 
keuzes gemaakt om tot dit pakket te komen, 
wij hadden aangaande deze twee elementen 
graag andere keuzes willen maken!

De definitie van inflatie luidt 
volgens ‘De Dikke Van Dale’ als 
volgt: “Waardevermindering van 
het geld, hetgeen leidt tot prijs-
stijgingen”. In de volksmond wordt 
dit vaak uitgelegd als de waarde 
van je geld als je het uitgeeft, 
oftewel wat kan ik nu kopen van 
of doen met een euro ten opzichte 
van bijvoorbeeld een jaar geleden. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) was dat op 30 september jl. in 
ieder geval 2,7% minder dan twaalf maanden 
ervoor. En laten we dan ook niet vergeten dat 
in de maand september de energieprijzen 
hard opliepen. Dat is niet alleen merkbaar op 
de energierekening maar wordt doorgaans 
ook doorberekend door de leveranciers en 
winkels. Wat de effecten daarvan waren 
sedert 30 september en in de komende 
periode nog zullen zijn, is uiteraard nog even 

afwachten, maar het lijkt er niet op dat dit 
heel positief zal uitpakken.

Overigens zijn er ook nog vele andere 
statistieken, zowel Nederlandse als Europese, 
maar ook die laten een doorgaans (min of 
meer) vergelijkbaar inflatiecijfer zien.

Indien u derhalve dezelfde koopkracht zou 
willen behouden dan een jaar ervoor zou er in 
de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 
sprake moeten zijn van een structurele 
loonstijging van 2,7%. En let wel, dan hebben 
we het over koopkrachtbehoud, niet over 
koopkrachtverbetering of het “verkleinen van 
de inkomensachterstand van het Defensieper-
soneel in het algemeen en de lagere rangen 
en schalen in het bijzonder”.
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4. MOBILITEIT 
Sociale partners zijn van mening, dat het 
huidige stelsel van reiskosten, faciliteiten en 
voorzieningen niet meer voldoende aansluit 
op de huidige manier van werken. Daarnaast 
willen ze een bijdrage leveren aan de maat-
schappelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 

Bij de overgang naar plaats- en tijd onafhanke-
lijk werken, waar een nieuw systeem van 
reiskostenvergoeding onderdeel van is, wordt 
rekening gehouden met alle verschillende 
soorten van werk, de werkplek (thuis of 
elders) en de faciliteiten en/of voorzieningen 
die hierbij nodig zijn. 

Sociale partners willen, in aanloop naar een 
nieuw systeem, de huidige forfaitaire reiskos-
tenvergoeding beter laten aansluiten bij de 
reiskosten die de medewerker heeft. 
Voor de reiskostenregeling gelden per 1 
januari 2022 de volgende afspraken:

•  De tegemoetkoming woon-werkverkeer 
wordt gekoppeld aan het standaardwer-
krooster. De hoogte van de tegemoetko-
ming voor dagelijks reizen wordt daarom 
naar rato afgestemd op het aantal dagen 
dat de werknemer volgens het rooster zou 
reizen.

•  Ook de dagen waarop de werknemer 
thuiswerkt worden bijgehouden in het 
standaard werkrooster. Voor deze dagen 
wordt een thuiswerkvergoeding geïntrodu-
ceerd van € 2,- euro netto per dag. Sociale 
partners sluiten hierbij aan bij het NIBUD 
advies. Op de dagen waarop de werknemer 
thuiswerkt is er geen aanspraak op een 
tegemoetkoming woon-werkverkeer.

•  Op verzoek van de werknemer kan het 
standaard werkrooster maximaal één keer 
per kalendermaand wijzigen. De wijzigingen 
in de vergoedingen woon-werkverkeer en 
thuiswerken gaan dan in op de ingangsda-
tum van die wijziging;

•  Voor het dagelijks reizen geldt een tege-
moetkoming gebaseerd op 16,5 cent per 
gereisde kilometer.

•  Voor het dagelijks reizen naar niet, of 
moeilijk met openbaar vervoer bereikbare 
plaatsen geldt een vergoeding gebaseerd 
op 17,5 cent per gereisde kilometer. 

•  Dit betekent meer reiskostenvergoeding 
voor medewerkers die vier of vijf werkda-
gen per week reizen en minder reiskosten-
vergoeding voor mensen die één, twee of 
drie dagen per week reizen.

•  Het bestaande onderscheid tussen wel en 
niet, of moeilijk met openbaar vervoer 
bereikbare plaatsen blijft in stand. 

•  Bij gebruik van eigen vervoer binnen 
Nederland zal inzake de tegemoetkoming 
woon-werkverkeer geen sprake meer zijn 
van een eigen bijdrage. Bij een reisafstand 
van minimaal 11 kilometer (enkele reisaf-
stand) geldt de tegemoetkoming voor de 
vastgelegde kilometers in de tabellen. 
Daarmee geldt nog steeds dat de werkne-
mers die minder dan 11 kilometer reizen 
voor het woon-werkverkeer geen recht 
hebben op een tegemoetkoming. 

•  De hoogte van de reiskostenvergoeding bij 
niet-dagelijks reizen blijft netto gelijk; 

•  Defensie voert de reiskostenregeling en de 
thuiswerkvergoeding binnen het fiscale 
kader uit.

Bovenstaande reiskostenaanspraken worden 
per 1 januari 2022 ingevoerd. Indien de 
invoering wegens uitvoeringstechnische 
redenen wordt vertraagd, zullen de medewer-
kers daarvan geen nadeel ondervinden. Zij 
behouden tot de datum van daadwerkelijke 
invoering hun bestaande reiskostenaanspra-
ken. Zij die op grond van de nieuwe regeling 
over de overgangsperiode een hogere 
aanspraak gehad zouden hebben, ontvangen 
alsnog het verschil. Bij hen die op grond van 
de nieuwe regeling over de overgangsperiode 
een lagere aansprak gehad zouden hebben, 
wordt het verschil niet teruggevorderd. 
In de bijlagen bij dit document zijn de nieuwe 
reiskostentabellen gevoegd. 

S O D
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Commentaar ‘Mobiliteit’

S O D

Wat ons betreft had dit onderwerp 
nu niet opgenomen hoeven te 

worden en als dat toch gebeurt 
hadden we andere keuzes willen 

maken. 

Allereerst wordt, als u de tekst leest, duidelijk 
dat het hier wederom om iets tijdelijks gaat. 
Er zou immers een overgang komen naar 
plaats en tijd onafhankelijk werken, waar een 
nieuw systeem van reiskosten onderdeel van 
is. Daarbij zou dan rekening worden gehou-
den met het hele palet aan soorten werk, de 
werkplek (thuis of elders) en de faciliteiten en/
of voorzieningen die hierbij nodig zijn. 
Vervolgens wordt veelvuldig gesproken over 
een reiskostenvergoeding. 

Laten we daar, om te beginnen, volstrekt 
duidelijk in zijn: hetgeen Defensie thans 
vergoedt aan reiskosten is slechts een 
schamele tegemoetkoming en staat niet in 
verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte 
kosten bij het gebruik van eigen vervoer voor 
woon-werkverkeer. Dat blijft wat ons betreft 
ook zo bij doorvoering van dit “voorstel”. Ook 
dan blijft het een schamele tegemoetkoming! 
Als u die al krijgt, want ook na de eventuele 
invoering van deze (overgangs-)regeling 
worden mensen die minder dan 10 kilometer 
(van de slagboom) van de werklocatie wonen 
op geen enkele wijze tegemoet gekomen bij 
het reizen met eigen vervoer.

In dit voorstel wordt, op basis van het 
standaardrooster, op die dagen waarop 
planmatig wordt gereisd tussen het woon-
adres en de werkplek, een reiskostentege-
moetkoming verstrekt van 16,5 eurocent of 
17,5 eurocent indien de enkele reisafstand 
meer dan 10 kilometer bedraagt. Op dagen 
waarop volgens datzelfde rooster thuis 
gewerkt wordt is de tegemoetkoming een 
schamele € 2 per dag als bijdrage in de kosten 
voor dat thuiswerken. Hoe u daar met de 
huidige energie- en koffieprijzen mee uit moet 

komen is ons een raadsel. Ook dit zien wij 
dan ook slechts als een schamele tegemoet-
koming en zeker niet als een vergoeding.

Het is wel goed om te constateren dat de 
hoogte van de reiskostenvergoeding bij 
niet-dagelijks reizen netto gelijk blijft. De 
verschuldigde belasting over het deel dat 
eventueel niet belastingvrij mag worden 
vergoed komt dan voor rekening van Defen-
sie.

Ook is er sprake van een overgangsregeling. 
In de praktijk loopt de huidige vergoeding 
door totdat de nieuwe regeling daadwerkelijk 
wordt ingevoerd. Als u daardoor te veel heeft 
ontvangen hoeft u dat niet terug te betalen, 
als u te weinig heeft ontvangen wordt het 
verschil nabetaald. Aangezien ook hier 
duidelijk staat dat u geen nadeel mag 
ondervinden komen ook hier de eventuele 
belastingen voor rekening van de werkgever.

Hier moet echter wel met nadruk 
worden gewezen op de volgende 
zaken:

•  Als u er in de nieuwe regeling op vooruit 
gaat dient u er rekening mee te houden dat 
u bij de uitwisseling reiskosten in het 
cafetariamodel erop achteruit gaat. U heeft 
immers minder uit te ruilen doordat de 
vergoeding over daadwerkelijk gereisde 
kilometers hoger uitvalt;

•  Als u er in de nieuwe regeling niet op 
vooruit, of zelfs op achteruitgaat, betekent 
dit geenszins dat u er bij de uitwisseling 
reiskosten op vooruit gaat. Ook dan kunt u 
er op achteruit gaan;

•  Als u momenteel al meer dan 1 dag 
gemiddeld per week thuiswerkt (bij een 
vijfdaags rooster) of vanaf 1 dag in een 
4-daags rooster gaat u er op achteruit qua 
tegemoetkoming woon-werkverkeer. 

Tevens spreken sociale partners af dat in 2022 wordt gestart met een pilot “lease fiets”. De pilot zal 
op verschillende locaties worden uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of het 
aanbieden van alternatieve vervoermiddelen invloed heeft op het reisgedrag van het personeel. 
Deze informatie zal gebruikt worden voor het ontwerpen van een nieuw systeem van reiskosten. 
Deze pilot zal door sociale partners verder worden uitgewerkt. 
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Commentaar

S O D

Zoals hiervoor is aangegeven wordt er 
voorgesteld om een “Pilot leasefiets” te gaan 
starten in 2022. Wij zijn een groot voorstander 
van het gezamenlijk starten van pilots om 
daar lering uit te trekken en dat geldt ook 
zeker voor andere manieren om te reizen 
tussen het huisadres en de werkplek. Nu 
staat er echter dat deze pilot nog door de 
sociale partners moet worden uitgewerkt en 
dat vinden we echt volstrekt onduidelijk. Waar 
zegt u dan ‘ja’ of ‘nee’ tegen? Wat ons betreft 
moet een en ander vooraf al volstrekt duidelijk 
zijn: 

•  Over wat voor fiets spreken we?

•  Wat wordt de eventuele bijdrage van de 
werkgever en hoe groot wordt een eventu-
ele eigen bijdrage?

•  Op welke locaties wordt deze pilot daad-
werkelijk ingevoerd?

•  Hoeveel werknemers kunnen daaraan 
deelnemen en hoe zorgen we voor een 
goede verhouding tussen het aantal 
burgermedewerkers en militairen zodat we 
zoveel mogelijk relevante informatie uit 
deze pilot kunnen halen?

(einde kadertje/fond)
 
Sociale partners willen, zoals eerder ge-
noemd, naar een nieuw systeem voor reiskos-
tenvergoedingen. Daarbij hebben zij de 
volgende uitgangspunten voor ogen: 
•  Een reiskostenvergoeding die rekening 

houdt met de daadwerkelijk gereisde 
kilometers en de daadwerkelijk gemaakte 
kosten.

•  Voorzieningen en faciliteiten die passen bij de nieuwe manier van werken en reizen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van de werklocatie en combinatie van ver-
voersmogelijkheden. Daarbij wordt tevens bezien of het bestaande onderscheid in vergoeding 
tussen wel of niet moeilijk met openbaar vervoer bereikbare plaatsen in stand moet blijven.

•  Een vermindering van reisbewegingen waar dat mogelijk is, zonder medewerkers daartoe te 
verplichten. Als de medewerker reist, biedt het systeem ook nieuwe voorzieningen en faciliteiten 
zoals bijvoorbeeld een lease-fiets of een fiets van de zaak.

•  Eenvoud in regelgeving en vriendelijk in gebruik.

Commentaar

Let wel, “voor elke kilometer” betekent ook 
voor de eerste 10 kilometer en zonder 
bovengrens. Dat doet meer recht aan de 
situatie, is fiscaal zuiver en dan hoeft er ook 
niet meer uitgeruild te worden in het cafeta-
riamodel.

Als er dan goede faciliteiten bij komen zoals 
een fiets van de zaak of een leasefiets 
bestaat er, mits dat op vrijwillige basis 
gebeurt, altijd een mogelijkheid om óf de 
tegemoetkoming óf een faciliteit toe te 
kennen.

Ook aangaande de “nieuwe manier van 
werken” is het voor de ACOM duidelijk dat 
eventueel thuiswerken alleen op vrijwillige 

basis kan geschieden en dat er dusdanig 
goede faciliteiten moeten komen dat mensen 
vaker zelf die keuze gaan maken. Ook het 
“teruggaan” van thuiswerken naar “werken 
op de werkplek” zal altijd moeten worden 
toegestaan.

Hier staat zoals op zoveel punten, het 
maximaal haalbare op dit moment. Wat de 
ACOM betreft zouden we hier heel eenvou-

dig en snel een pakket kunnen invoeren 
dat direct kan worden doorgevoerd én 
volledig binnen de fiscale regeling kan 

worden uitgevoerd: geef voor elke daad-
werkelijk gereisde kilometer de maximale 
tegemoetkoming van 19 cent per kilome-

ter die op dit moment nog steeds de 
maximale belastingvrije vergoeding is. 
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5. PENSIOENAKKOORD 
In het pensioenakkoord 2019 
hebben werkgevers-, werkne-
mersorganisaties en het kabinet 
afspraken gemaakt over aanpas-
sing van de AOW-leeftijd en het 
pensioenstelsel. Daarnaast is in 
het akkoord de basis gelegd voor 
een aantal maatregelen, die 
duurzame inzetbaarheid moet 
bevorderen. En om ook oudere 
werknemers, voor wie de 
ontwikkelingen rondom langer 
doorwerken te snel zijn gegaan, 
een helpende hand te bieden. 
Partijen willen hierop aansluiten 
door een aantal concrete maatre-
gelen af te spreken en een basis 
leggen voor andere, toekomstige 
afspraken. 

Het pensioenakkoord biedt een 
verruiming van de bestaande 
mogelijkheid voor fiscaal gefacili-
teerd sparen van verlof van 50 
weken naar 100 weken. Uitbrei-
ding van verlofsparen biedt 
medewerkers meer mogelijkhe-
den om vervroegd uit te treden 
en/of geeft meer ruimte om zelf 
de duurzame inzetbaarheid te 
vergroten gedurende de loop-
baan. Het idee is dat het opge-
bouwde verlof op allerlei momen-
ten gedurende de loopbaan 
(gedeeltelijk) kan worden opgeno-
men. Dit geeft werknemers de 
ruimte om zelf hun duurzame 
inzetbaarheid te vergroten, 
bijvoorbeeld door het extra 
gespaarde verlof in te zetten om 
een aantal jaar voor de pensioen-
leeftijd minder te gaan werken of 
gedurende de loopbaan tijd te 
nemen voor omscholing of een 
sabbatical. Daarnaast geeft het 
werknemers de ruimte om eerder 
te stoppen met werken, met 
behoud van salaris. 

Defensie kent verschillende 
regimes op het gebied van 
verlof(sparen) en eerder uittreden 
voor burgermedewerkers en 
militairen. Sociale partners willen 
gebruik maken van de verruiming, 
met het doel om duurzame 
inzetbaarheid van defensiemede-
werkers verder te ondersteunen. 
Daartoe willen partijen graag een 
verlofregeling vormgeven, die de 
medewerker in staat stelt 
opgebouwd verlof in te zetten om 
op een gezonde manier zijn of 
haar loopbaan in te vullen en te 
voltooien.

Over de samenloop met de 
bestaande defensieregelingen, de 
opbouw en de bewaartermijnen 
van het verlof en de doelgroep 
zullen sociale partners nadere 
afspraken maken.

Daarnaast spreken sociale 
partners af om in de vormgeving 
van bovenstaande nieuwe 
verlofregeling het vakantie(verlof), 
zoals omschreven in het BARD en 
AMAR, en zover dit meer 
bedraagt dan vier keer de 
gemiddelde arbeidsduur per 
week, mee te nemen.

Het kabinet heeft de subsidiere-
geling Maatwerkregeling voor 
duurzame inzetbaarheid en eerder 
uittreden (MDIEU) beschikbaar 
gesteld. Deze regeling onder-
steunt investeringen in duurzame 
inzetbaarheid en biedt subsidie 
voor uitkeringen aan werknemers 
die het niet volhouden tot de 
AOW-leeftijd en eerder willen 
stoppen met werken. Het 
Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds 
Defensie (ASD) heeft inmiddels 
een sectoranalyse gereed die de 
problemen binnen de sector in 
beeld brengt en de basis vormt 

voor een subsidieaanvraag door 
het ASD. 
Partijen spreken in het kader van 
duurzame inzetbaarheid het 
volgende af: 

•  Dat zij een subsidieverzoek 
zullen indienen voor maatrege-
len die medewerkers moeten 
stimuleren en faciliteren om 
zicht te krijgen op, zich bewust 
te worden van en regie te 
nemen op hun persoonlijke 
inzetbaarheid. 

•  Dat zij gebruik maken van de 
subsidieregeling ten behoeve 
van burgermedewerkers die 
werkzaam zijn in bezwarende 
functies. 

•  Dat zij in juli 2022 komen tot 
een tweede loopbaanbeleid, dat 
niet alleen de mogelijkheid 
moet bieden om over te 
stappen van het ene functiege-
bied naar het andere, maar ook 
de mogelijkheid biedt om 
binnen het werkgebied mobiel 
te worden of te blijven.

•  Dat zij in 2022 een tijdelijke 
regeling zullen treffen in lijn met 
het Pensioenakkoord, die op 
verantwoorde wijze een geheel 
of gedeeltelijke uitstroom 
mogelijk maakt van een nader 
te bepalen doelgroep van 
burgermedewerkers die binnen 
drie jaar voor hun AOW-datum 
zitten.

•  Dat bij het vormgeven van een 
verantwoorde wijze van 
uitstroom wordt geborgd dat de 
uitstroom van de doelgroep 
geen nadelige impact heeft op 
de werklast- en werkdrukbele-
ving van de overige collega 
burgermedewerkers.

S O D

Commentaar ‘Pensioenakkoord’
Naar aanleiding van eerdere arbeidsvoorwaardenakkoor-
den is het voor ons klip-en-klaar: Afspraken die wij met 

Defensie maken moeten helder, transparant en duidelijk 
zijn. Geen wollige, vage teksten met (loze) beloftes dat 

er op een bepaalde datum afspraken ingaan die nog 
nader dienen te worden uitgewerkt of in zijn geheel nog 

niet zijn besproken. Het verleden heeft ons geleerd dat 
dit soort vage afspraken vaak in het geheel niet, of niet 

binnen de gestelde termijn, waargemaakt worden. De 
uitwerking is vaak complex en de gemaakte “afspra-
ken” worden bij de uitwerking anders uitgelegd dan 

initieel werd beoogd. 

Hetgeen over het Pensioenak-
koord is opgenomen voldoet 
geenszins aan onze hiervoor 
genoemde uitgangspunten. Wat 
nu is opgeschreven maakt niet 
duidelijk op wie het akkoord van 
toepassing is, op welk moment er 
nu daadwerkelijk wat ingevoerd 
gaat worden en aan welke 
voorwaarden men moet voldoen 
om ervoor in aanmerking te 
komen. En dat terwijl de tekst 
iets heel anders doet vermoeden. 
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De tekst begint met het aanhalen 
van het Pensioenakkoord uit 2019. 
Dit akkoord is op zichzelf nog niet 
helemaal duidelijk en dient nog 
verder te worden uitgewerkt in 
wet- en regelgeving. In het 
Pensioenakkoord is niet meer 
neergelegd dan een basis waarop 
nog verdere onderhandelingen en 
aanpassingen van wet- en 
regelgeving dienen te volgen. Nu 
is er in deze tekst opgenomen dat 
partijen hierop willen aansluiten 
door een aantal concrete maatre-
gelen af te spreken en een basis 
willen leggen voor andere en 
toekomstige afspraken. Vaaghe-
den en onduidelijkheden alom 
dus. 

Als we nu gaan analyseren waar 
die concrete maatregelen uit 
zouden moeten bestaan komen 
wij niet verder dan dat de sociale 
partners gebruik willen maken 
van mogelijkheden voor verlofspa-
ren, nadere afspraken willen 
maken, partijen willen graag een 
verlofregeling vormgeven, een 
subsidieverzoek gaan indienen. 
Wat er nu daadwerkelijk op welk 
moment voor wie en in welke 
mate gaat plaatsvinden dat hoort 
u dan waarschijnlijk nog. Waar het 
subsidieverzoek uit moet gaan 
bestaan en wat er gebeurt als het 
verzoek bijvoorbeeld wordt 
afgewezen is totaal onduidelijk.

Er staat als tweede “afspraak” in 
dat er gebruik gemaakt gaat 
worden van een subsidieregeling 
voor burgermedewerkers die 

werkzaam zijn in bezwarende 
beroepen. Welke beroepen dat 
zouden moeten zijn is niet nader 
gespecificeerd. Het kan zijn dat u 
van mening bent in één van deze 
bezwarende beroepen werkzaam 
te zijn maar als straks blijkt dat de 
subsidie (of hoe het er eindelijk 
ook uit mag gaan zien) ontoerei-
kend is, kan het zijn dat u niet tot 
deze groep behoort. Ook hier 
moet duidelijk zijn waar u straks 
‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt.

De volgende “afspraak” behelst 
dat partijen in juli 2022 komen tot 
een tweede loopbaanbeleid voor 
burgerpersoneel. Dit is een 
onderwerp dat naar onze mening 
thuishoort bij Levensfasebewust 
personeelsbeleid en daar hadden 
wij al een afspraak over met 
Defensie. Het is een van de vele 
afspraken die ook nog niet is 
uitgewerkt. Om nu toe te zeggen 
dat over de hier bedoelde afspraak 
in juli 2022 wel duidelijkheid zal 
zijn bereikt is een toezegging die 
wij, gelet op onze ervaringen uit 
het verleden, vermoedelijk niet 
kunnen waarmaken.

De één na laatste “afspraak” 
geeft aan dat er in 2022 een 
tijdelijke regeling, in lijn met het 
Pensioenakkoord, getroffen zal 
worden die op verantwoorde 
wijze een geheel of gedeeltelijke 
uitstroom mogelijk gaat maken 
van een nader te bepalen doel-
groep van burgermedewerkers die 
binnen drie jaar voor de AOW-
datum zitten. Veel vager kan het 

bijna niet. Op wie, op welk 
moment en onder welke voor-
waarden is dit van toepassing?

Over de laatste afspraak zijn wij 
wel positief. Als er namelijk op 
enig moment wél duidelijkheid 
komt over een op verantwoorde 
wijze invullen van eerder aange-
haalde afspraken, kan het naar 
onze mening nooit zo zijn dat bij 
medewerkers die reeds werk-
zaam zijn in deze bezwarende 
beroepen nog een extra werklast 
bijkomt doordat collega’s gebruik-
maken van een uitstroom- of 
verlofregeling. Als collega’s 
gebruik maken van verantwoorde 
wijze van uitstroom of verlofrege-
lingen dient er in opvolging of 
vervanging van deze collega 
voorzien te worden. Het kan naar 
de mening van de ACOM namelijk 
nooit zo zijn dat er door deze 
afspraken een extra werklast op 
de schouders komt te liggen van 
collega’s die al werkzaam zijn in 
een bezwarende functie of 
beroep.

Wil de ACOM dan helemaal niet 
meewerken aan deze afspraken? 
Zeker wel! Wij willen voor de 
voornoemde groepen (als deze 
duidelijk zijn gespecificeerd) 
heldere, duidelijke en transparante 
afspraken maken. Als hiervoor 
extra financieel middelen beno-
digd zijn dan zijn wij bereid daar 
keuzes in te maken. Maar dat mag 
nooit afhankelijk worden (ge-
maakt) van een eventuele 
subsidie.

6.  SOCIAAL  
BELEIDSKADER 2012
De defensieorganisatie is continu in ontwikkeling. Ook in de toekomst kan het voorkomen dat medewerkers de 
bescherming van een sociaal beleidskader nodig hebben. Aangezien het SBK nog niet structureel verankerd is 
spreken partijen af dat:

•  Het SBK 2012 wordt verlengd tot en met 31 december 2022. 

S O D

Commentaar 'Sociaal Beleidskader 2012'
Helaas is het niet ondenkbaar dat 
ook de komende tijd mensen 
Defensie onvrijwillig moeten 
verlaten. Dan kan het dus ook 
noodzakelijk zijn om daar een 
sociaal vangnet, zoals het SBK, 
voor te hebben. Wij hebben hier 
ook op ingezet in onze inzetbrief 

en zijn het er dan ook mee eens 
dat dit SBK verlengd wordt. Het 
blijft niettemin vreemd dat dit 
gebeurt tot en met eind 2022 
terwijl het akkoord een looptijd 
heeft tot en met eind 2021.
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S O D
7.  AANSPRAAK  

OPLEIDINGSBUDGET  
BIJ OVERGANG VAN 
AANSTELLING 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018 is overeengekomen dat 
het FPS-scholingsbudget, ten 
behoeve van de talentontwikkeling, 
met 20% werd verhoogd en 
beschikbaar zal blijven tot vijf jaar 
voor het leeftijdsontslag militairen. 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 
2018-2020 is daarna overeengeko-
men, dat burgermedewerkers in 
het kader van hun ontwikkeling een 
eenmalige opleidingsaanspraak ter 
hoogte van maximaal € 4000,- 
wordt toegekend. 

Sociale partners zijn van mening dat 
het onwenselijk is dat opgebouwde 
aanspraken komen te vervallen, op 
het moment dat de defensiemede-
werker over gaat van een burge-
raanstelling naar een militaire 
aanstelling en vice versa. Daarop 
spreken partijen met ingang van 1 
januari 2022 het volgende af:

•  Dat personeel dat wisselt van 
een burgeraanstelling naar een 
militaire aanstelling (of vice versa) 
recht blijft houden op de oplei-
dingsaanspraak waar betrokke-
nen op dat moment recht op had. 

•  Deze opleidingsaanspraak groeit 
in de mate en met de snelheid 
die behoort bij de nieuwe 

aanstellingsvorm tot het maxi-
mumbedrag dat hoort bij die 
aanstellingsvorm.

In eerdere arbeidsvoorwaardenak-
koorden hebben sociale partners 
afgesproken om een individuele 
opleidingsaanspraak te introduce-
ren ten behoeve van talentontwik-
keling. In de praktijk is geconsta-
teerd dat er soms opleidingen 
worden gevolgd die hier onvoldoen-
de aan bijdragen. Sociale partners 
spreken af dat de persoonlijke 
opleidingsaanspraak alleen 
aangewend kan worden voor 
opleidingen bij een erkend oplei-
dingsinstituut of een door een 
Stichting van de Arbeid erkende 
uitvoeringsorganisatie. 

Commentaar ‘Aanspraak opleidingsbudget  
bij overgang van aanstelling’

Dit onderwerp was een van de punten uit onze inzetbrief 
en daar zijn we het op zich dan ook mee eens. Het is 

zeker in een tijd waarin de defensiemedewerker vaker 
over gaat van een burgeraanstelling naar een militaire 

aanstelling en vice versa, een extra drempel als mensen 
dit budget kwijt zouden raken. Wij zijn dan ook  

enthousiast over het voorstel om deze aanspraak bij het 
veranderen van aanstelling te kunnen behouden. 

Wij zijn echter minder enthousiast 
over de “aanpassing van de eerdere 
afspraak” over de besteding. Nu 
komt er ineens een voorwaarde bij: 
de persoonlijke opleidingsaanspraak 
kan alleen nog maar aangewend 
worden voor opleidingen bij een 
erkend opleidingsinstituut of een 
door de Stichting van de Arbeid 
erkende uitvoeringsorganisatie. 

8. CAFETARIAMODEL
In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 hebben 
sociale partners een fiets- en/of pc-regeling afgesproken.

Sociale partners spreken met betrekking tot deze 
regeling het volgende af:
•  Deze regeling is structureel.
•  Per 1 januari 2022 is het mogelijk om per periode van 

vijf jaar bestedingsdoelen (fiets- en pc-regeling) met 
een gezamenlijke waarde van maximaal  
€ 1250,- uit te ruilen.

9.  BEGELEIDINGS COMMISSIE  
ARBEIDSVOORWAARDEN 
De individuele medewerker die vindt dat hij of zij 
onevenredig wordt benadeeld als gevolg van keuzes in 
het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021, heeft de mogelijk-
heid om zijn of haar bezwaren voor te leggen aan de 
Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden. 
De commandant beslist op deze bezwaren met inachtne-
ming van het advies van de Begeleidingscommissie.

Hoe nu verder?
De gezamenlijke bonden komen u dit 
pakket binnenkort feitelijk uitleggen. 

Daarnaast komt het Dagelijks Bestuur van 
de ACOM de komende tijd ook uitleggen 
wat er allemaal speelt. Hebt u al vragen? 
Stuur deze voor de bijeenkomsten al op. 

Dan kunnen wij daar alvast rekening mee 
houden en ze tijdens de bijeenkomst(en) 
beantwoorden. Want niet in elke bijeen-
komst zullen alle vragen die bij de leden 
leven gesteld worden. Natuurlijk kunt u 

ook nog tijdens de bijeenkomsten uw 
vragen stelVoor de datums, tijden en 

locaties van beide soorten bijeenkomsten 
verwijzen wij u graag naar  
www.ACOM.nl/AVW2021.

Via bovenstaande link naar onze website vindt u ook alle 
andere relevante informatie en daar kunt u als lid van de 
ACOM, tussen 12 en 29 november 2021, ook uw stem 
mee laten tellen door de enquête in te vullen.

Na deze raadpleging zullen wij samen met onze zusteror-
ganisatie CNV, de uitgebrachte stemmen tellen en wegen 
en tot een oordeel komen namens onze centrale. In het 
SOD van 2 december a.s. zullen wij, net als de andere 
centrales (bonden) dit standpunt aan Defensie kenbaar 
maken. Als 3 of 4 centrales instemmen met het “Maxi-
maal haalbare pakket binnen beschikbare arbeidsvoor-
waardenruimte Defensie” wordt het een arbeidsvoor-
waardenakkoord, als slechts één centrale instemt is het 
verworpen en als twee centrales instemmen en twee 
centrales het afwijzen is het aan de voorzitter van het 
SOD om te beoordelen of het al dan niet een akkoord 
wordt. Wij zullen u zo spoedig als mogelijk na dit SOD 
informeren over de uitkomst.
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis  
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door  
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig  
percentage van € 5.000,-. 

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?  
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de 
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u 
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen 
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw per-

soons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzen-
ding. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de  
DFD-uitzendcheck aanvragen

Bezoekadres: Johannes Postlaan 2a, Zeist.
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist

Voor alle onderstaande diensten is het 
ACOM Secretariaat te bereiken onder 
T: 030-2020320
F: 030-2020080
E: info@acom.nl 
W: acom.nl, acom-carib.nl

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de eerstvol-
gende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 030-2020320.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de 
ACOM de Bond van Defensiepersoneel en 
wordt uitgegeven door en onder verantwoor-
delijkheid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet  
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

Algemeen Secretariaat,  
Ledenadministratie:
Algemeen Secretaris: S.A. Hop

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. em. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant: (vacant)
Rabbijn D.M. Sebbag 
Imam G. Yalcin

Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg 
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond  
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het  
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.

En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl  
of met de bon op pagina 15.

Maak de ACOM een nog stérkere bond  
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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