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Als je in 2007 afspreekt dat je in juli 2008 definitieve afspraken zult maken over het TOD-stelsel voor militairen en je
constateert in mei 2009 dat dit nog steeds niet is gebeurd dan kun je daar terecht grote vraagtekens bij zetten. Wij
worden hier ook geregeld op bevraagd. Helaas moeten we een beroep doen op ieders geduld omdat de afspraak van
destijds eenvoudig lijkt, maar in de praktijk erg lastig blijkt in te vullen. Te laat en pas na stevig aandringen is Defensie
vorig jaar met ons in gesprek gegaan over het TOD-stelsel. We hebben hier destijds over bericht.

Om ons een goede mening te kunnen vormen over de gevolgen van een wijziging van het systeem hadden we cijfers
nodig. Zowel de cijfers als een voorstel voor een nieuwe systematiek van toekenning van de TOD zijn ons daarna door
Defensie aangeleverd. Dit alles uiteraard in concept aangezien we hier de discussie nog over aan zouden gaan met
elkaar. Tijdens die discussie werd duidelijk dat de invoering van een nieuw systeem al snel zou kunnen betekenen dat
het overgrote deel van de populatie die nu de toelage ontvangt erop achteruit zou gaan en flink ook. Nu hebben wij altijd
het adagium gehad dat de paarden die de haver verdienen het ook moeten krijgen, maar de gevolgen van het invoeren
van het voorstel van Defensie gingen ons veel te ver. Alle reden dus om terug te gaan naar de overlegtafel om het
systeem verder aan te passen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat het &lsquo;TOD dossier&rsquo; wederom in de
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen aan de orde zou komen. Dit bleek door de bijzondere gang van zaken rond die
onderhandelingen niet mogelijk, het was te complex om in zo een korte tijd inhoudelijk te bespreken. Het onderwerp is
echter niet van tafel. Afgesproken is om de komende tijd te trachten dit dossier af te ronden. Ons uitgangspunt blijft
hierbij dat zowel de hoogte van de vergoeding als de systematiek moet worden verbeterd.
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