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Onderwerp Uitnodiging voor het Sectoroverleg Defensie op $ februari 2022

Geachte leden van het SOD,

Op 2 december 2021 heeft u met de toenmalige minister van Defensie gesproken
over de uitkomsten van de ledenraadpieging over de maximaal haalbare uitkomst
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 2021. Op basis van de uitslag van de
ledenraadpieging heeft u als centrales het standpunt ingenomen dat de maximaal
haalbare uitkomst als totaalpakket moest worden afgewezen. Helaas is er
daardoor nog geen akkoord over de arbeidsvoorwaarden 2021 voor ons personeel
bereikt. Overigens bleek ook uit de enquête die Defensie heeft gehouden, dat een
meerderheid van de geënquêteerden zich niet kon vinden in de maximale
haalbare uitkomst, met name als het gaat om de loonparagraaf. Overige
onderdelen zoals de afspraken over de nieuwe woon-werkverkeer regeling werden
wel positief ontvangen.
Daarnaast gaf u aan dat u tijdens de ledenraadplegingen een vorm van
gelatenheid aantrof bij uw achterbannen. Om dit te doorbreken is er perspectief
nodig: een perspectief van waardering en respect in de vorm van loon en
modernisering van de arbeidsvoorwaarden waaronder het loongebouw voor
militairen en het personeelssysteem van Defensie. Dit is een belangrijke
voorwaarde voor u om de overleggen met mij hervatten en ik heb daar begrip
voor. In uw gezamenlijke brief van 7december (SOD/21.0548) geeft u aan, dat u
dit perspectief ingevuld wilt zien met een duidelijke indicatie van de financiële en
beleidsmatige mogelijkheden om in deze onderwerpen stappen te zetten en snel
resultaat te bereiken.
In het SOD van 2 december 2021 heeft de toenmalig minister aangegeven zich in
te zetten voor extra middelen voor het defensiepersoneel in het coalitieakkoord.
Ook u heeft zich daarvoor ingezet. Inmiddels is het coalitieakkoord bekend en is
er € 500 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor een modernisering van het
loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Deze middelen staan los van de jaarlijks
door het Kabinet beschikbaar gestelde arbeidvoorwaardenruimte. Mijns inziens
biedt dit perspectief voor ons als sociale partners om het formele overleg te
hervatten en snel samen stappen te zetten: op arbeidsvoorwaarden, het
loongebouw en een nieuw personeelssysteem. Op basis van onze eerste
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contacten heb ik het gevoel dat u daar hetzelfde instaat. Ik zou dit overleg willen
voeren in het licht van een breder pakket over een arbeidsvoorwaardenakkoord
voor maximaal drie jaar, van 2021 tot en met 2023. De AV-middelen over 2021
zijn vanzelfsprekend nog beschikbaar.
Bovenstaande betekent dat wij als sociale partners een grote
verantwoordelijkheid hebben en voor de uitdaging staan om voor ons personeel
snel tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te komen.
Graag ga ik met u in gesprek om te komen tot een gezamenlijke overlegagenda
voor de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en tot de wijze waarop
we dit proces gaan inrichten, om zo op korte termijn tot een resultaat te kunnen
komen. Ik nodig u daarom uit voor een vergadering van het SOD op 8 februari
van 14.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast stel ik het op prijs dat u, ondanks het opgeschorte overleg, bereid bent
om over onderwerpen van zwaarwegend belang voor het defensiepersoneel zoals
COVID en het nieuwe pensioencontract formeel te overleggen. Ik ga er hierbij
vanuit dat u ook bereid bent formeel overleg te voeren over onderwerpen die
vanuit zwaarwegend belang worden geagendeerd door Defensie als werkgever.
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