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Geachte voorzitter, 

 

Kort voor het kerstreces werd duidelijk dat het overleg over het WUL dossier tus-

sen de Centrales en het ministerie van Defensie niet tot overeenstemming zou 

leiden. De compensatie om de inkomensachteruitgang van de militairen te finan-

cieren moest gevonden worden binnen de begroting van Defensie en het ministe-

rie van Financiën zou hieraan geen bijdrage leveren. Kortom het zou een sigaar 

uit eigen doos worden. Vervolgens hebben de Centrales het overleg met de minis-

ter opgeschort tot nader order.  

Tijdens de gesprekken met de Centrales is u aangereikt om uw voorstel om voor 

2013 de inkomensachteruitgang te compenseren vanuit de bedrijfsvoering midde-

len van Defensie voor te leggen aan de CMC. Helaas heeft dat nog niet plaatsge-

vonden, terwijl u in een eerder telefonisch overleg met ondergetekende heeft 

aangegeven zo’n adviesaanvraag op maandag 14 januari aan te bieden. Dit alles 

heeft ertoe geleid dat u nu een ongevraagd advies inzake de mogelijke inkomens-

reparatie van de militairen als gevolg van de invoering van de WUL per 01 januari 

2013 wordt aangereikt. 

 

Begin 2012 hebben de Centrales al aan de bel getrokken over de gevolgen van de 

invoering van de WUL voor de militairen. Het heeft de CMC dan ook bevreemd dat 

pas aan het eind van het jaar de onderhandelingen met de Centrales zijn gestart. 

Naar de mening van de CMC hadden de onderhandelingen gedurende het begro-

tingsjaar 2012 met de Centrales en het ministerie van Defensie over de invulling 

van de gevolgen van de invoering van de WUL voor de militairen prioriteit moeten 

hebben. Immers een belangrijker vraagstuk was niet aanwezig. 

Het verdroot de CMC ten zeerste dat er geen oplossing is gevonden. 

 

Het personeel heeft u vervolgens op de hoogte gebracht met een brief. Deze brief 

is bij velen beschouwd als onvoldoende. Uit de brief kan gelezen worden dat de 

economische crisis heeft geleid tot het niet compenseren van de WUL gevolgen. 

Dit is naar de mening van de CMC bezijden de waarheid, immers er had vroegtij-

dig een overleg gestart moeten worden met het ministerie van Financiën over de 

compensatie voor de inkomensachteruitgang van de militairen en dat het toch in 

de lijn lag om de WUL budgetneutraal uit te voeren. Ook het gegeven dat de brief 

niet is ondertekend, geeft een wat knullige aanblik.  
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Dat er daarnaast ook niet met  één mond wordt gesproken over de mogelijke 

oplossingen, geeft aan dat er op centraal niveau onvoldoende afstemming is over 

de communicatie. Dit is bij zo’n belangrijk onderwerp als dit zeer te betreuren. 

 

De Centrales hebben inmiddels het overleg opgeschort, terwijl de organisatie een 

grote verandering doormaakt, waarbij ook de rol van de Centrales van groot be-

lang is voor het zorgvuldige proces dat in het URD is vastgelegd.  Met name het 

eenzijdig voortzetten van de reorganisatie geeft een uitstraling dat u op ramkoers 

bent. Hiermee is zowel de organisatie als het personeel niet geholpen. Immers u 

verwacht dat het personeel loyaal haar taak uitvoert, nu ook weer een missie in 

Turkije, dan mag het personeel van u verwachten dat u ook loyaal bent aan haar 

en dat u eerder gemaakte afspraken ook nakomt. 

 

Alles bijeen, wordt u als volgt geadviseerd: 

 

- Voor het jaar 2013 de compensatie voor het repareren van de inkomens-

achteruitgang van de militairen te vinden binnen de begroting van Defen-

sie, m.u.v. de persex, en aan te geven wat de gevolgen hiervan zijn. U 

wordt hierbij aanbevolen om de gereedstelling, opleidingen en trainingen, 

alsmede de inzet van de krijgsmacht daarbij te ontzien; 

- De middelen die voor dit jaar gevonden worden binnen de begroting van 

Defensie te declareren bij Financiën; 

- Voor de volgende jaren de compensatie te betrekken van het ministerie 

van Financiën, daar het geen bezuiniging mag zijn en ook niet uit de se-

cundaire arbeidsvoorwaarden van Defensie gehaald mag worden; 

- Ervoor zorg te dragen dat de communicatie over de maatregelen om de 

inkomensachteruitgang eenduidig wordt en dat er een persoon is die hier-

over communiceert; 

- Om voorshands de reorganisaties op te houden ten einde het overleg met 

de Centrales weer van de grond te krijgen. Het voortzetten van de BCO’n 

zonder dat de Centrales daarbij betrokken zijn, draagt niet bij aan de 

zorgvuldigheid in het reorganisatieproces. 

 

U wordt verzocht dit ongevraagde advies voor de volgende overlegvergadering te 

agenderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Centrale Medezeggenschaps- 

commissie Defensie  

H.P. Geurts 

Voorzitter 


