INZET ARBEIDSVOORWAARDEN DEFENSIE
POEN

PERSPECTIEF

Bovenop de eenmalige uitkering van € 750,- voor iedereen, uitgekeerd in
december 2018:
1. Loonbod 6,50%. Als volgt opgebouwd:
Op 1-1-2019 + 2,25%
Op 1-7-2019 + 1%;
Op 1-7-2020 + 3,25%.
Samen met de loonsverhoging van 1 januari 2018 komt dit op een loonsverhoging
van 8%, over de periode van 3 jaar (1 januari 2018 tot en met 31 december 2020).
Dit is vergelijkbaar met de sector Politie.
2. Vaartoelage gaat omhoog naar niveau oefentoelage en beide stijgen met 20%;
3. Voor militairen verbetert de toelage voor oefenen op een ZZF-dag: in plaats van vier
uur komt acht uur terug in tijd of geld. Wie voor geld kiest, wordt uurloon betaald.
4. Toelage voor onregelmatige dienst (TOD) voor militairen gaat omhoog met 100%.
5. De verschuivingstoelage wordt verhoogd van € 27,35 naar € 50,- per verschoven
dienst.

1. Wij willen u eerder zekerheid bieden of u doorstroomt naar fase 3,
zodat u op tijd keuzes kunt maken.
2. In overleg met de vakbonden kijken we naar de leeftijdsgrens en
maximale looptijd van fase 2. Want waarom zou je, als je goed
functioneert en aan alle functie-eisen voldoet, niet langer in je
rang en functiegebied kunnen blijven doorwerken.
3. Wij willen ook meer kansen bieden om binnen en buiten Defensie
werkervaring op te doen.
4. Voor het burgerpersoneel willen wij een loopbaanbudget beschikbaar stellen.
5. Een terugkeergarantie voor burgers die tijdelijk buiten Defensie
hebben gewerkt.

PENSIOEN VOOR MILITAIREN

PRIVÉ

Wij investeren in uw pensioen. In vergelijking met 2018 betekent het een beter pensioen
voor ongeveer 90% van de militairen. Daar zijn kosten mee gemoeid en wij nemen een groot
gedeelte van die kosten op ons. Dat betekent:
1. Wij betalen vanaf 2019 70% van de pensioenpremie (was 63% in 2018).
2. Wie over zijn reguliere bruto loon een hogere pensioenpremie moet betalen, wordt daarvoor 100%
gecompenseerd.
3. Er is een groep (dat is een kleine groep van ongeveer 10%) voor wie het pensioenperspectief lager uitvalt.
Daarvoor krijgen zij een tegemoetkoming. De financiële ruimte is er en we willen met de bonden afspraken
maken over de hoogte van de tegemoetkoming, de vorm waarin de tegemoetkoming zal worden uitbetaald
en de duur van de uitbetaling. Zodat u precies weet waar u aan toe bent.

1. Betere aansluiting bij de levensfases van medewerkers;
2. Verkennen van de mogelijkheden van een operationele
pauze, waarbij de militair op enig moment in zijn loopbaan tijdelijk niet ingezet of uitgezonden wordt.
3. Verruiming van tegemoetkoming in de extra kosten
voor zorgtaken thuis tijdens de uitzending en inzet.
4. Verkennen van de mogelijkheden om het cafetariamodel uit te breiden met de keuze voor tijd voor geld
of geld voor tijd.

EFFECTEN VOOR MEDEWERKERS
Richard - Soldaat 1e klasse Landmacht
- 21 jaar
- Salarisnummer 3
- Gaat 10,5 etmaal op oefening,
waarvan 2 ZZF-dagen

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019:+ 1%, 1-7-2020: + 3,25%
- Vaar/oefentoelage +20% per 1-7-2019
- ZZF-dag: keuze tussen uitbetaling eigen uurloon of op
te nemen in vrije tijd

Mirjam – Korporaal 1e klasse Landmacht
- 28 jaar
- Salarisnummer 10
- Gaat 10,5 etmaal op oefening, waarvan
2 ZZF-dagen

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019:+ 1%, 1-4-2020: + 3,25%
- Vaar/oefentoelage +20% per 1-7-2019
- ZZF-dag: keuze tussen uitbetaling eigen uurloon of op te
nemen in vrije tijd

Mohammed - Wachtmeester Marechaussee
- 35 jaar
- Salarisnummer 5
- Werkt in ploegendienst, de TOD is gebaseerd op
puntentotaal 2001

Voorstel
- Salaris+6,5%
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019: + 1%, 1-7-2020 + 3,25%
- TOD: +100% per 1-7-2019

Marjolein - Sergeant-majoor Marine
- 45 jaar
- Salarisnummer 26
- Vaart 10,5 etmaal,
waarvan 2 ZZF-dagen

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019: + 1%, 1-7-2020:+ 3,25%
- Vaar/oefentoelage +20% per 1-7-2019
- ZZF-dag: keuze tussen uitbetaling eigen uurloon of op te
nemen in vrije tijd
- Meerdaagse activiteiten: varen gelijktrekken met oefenen
en bijzondere inzet

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
Oefentoelage
ZZF
Totaal

€
€
€
€
€

1.801,87
167,57
651,42
93,60
2.714,46

Effect inzet Defensie
€ 1.921,31
€ 178,68
€ 833,52
€ 186,31
€ 3.119,82

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
Oefentoelage
ZZF
Totaal

€
€
€
€
€

2.166,29
201,46
729,96
104,72
3.202,43

Effect inzet Defensie
€ 2.309,89
€
214,82
€
934,02
€
223,99
€ 3.682,72

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
TOD
Totaal

€
€
€
€

2.147,20
199,69
171,12
2.518,01

Effect inzet Defensie
€ 2.289,53
€
212,93
€
364,93
€ 2.867,39

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
Vaartoelage
ZZF
Totaal

€
€
€
€
€

3.224,17
283,73
716,10
115,44
4.339,44

Effect inzet Defensie
€ 3.437,90
€
302,53
€ 1.030,35
€
333,37
€ 5.104,15

Alle bedragen zijn bruto bedragen.
In de berekeningen is uw pensioen niet
meegenomen.

EFFECTEN VOOR MEDEWERKERS
Gert-Jan - Majoor Luchtmacht
- 40 jaar
- Salarisnummer 30
- Heeft geen toelagen

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019:+ 1%, 1-7-2020:+ 3,25%

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
Totaal

€
€
€

5.413,46
341,05
5.754,51

Effect inzet Defensie
€ 5.772,31
€ 363,66
€ 6.135,97

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019:+ 1%, 1-7-2020: + 3,25%

Huidige situatie
Maandsalaris
VEB
Totaal

€
€
€

6.466,86
407,41
6.874,27

Effect inzet Defensie
€ 6.895,54
€
434,42
€ 7.329,96

Voorstel
- Salaris +6,5%:
1-1-2019: + 2,25%, 1-7-2019: + 1%, 1-7-2020: + 3,25%

Huidige situatie
Maandsalaris
Inkomstentoeslag
Totaal

€ 2.600,89
€ 136,89
€ 2.737,78

Effect inzet Defensie
€ 2.773,30
€
145,96
€ 2.919,26

Voorstel
- Salaris: +6,5%:
1-1-2019: +2,25%, 1-7-2019: +1%, 1-7-2020: 3,25%

Huidige situatie
Maandsalaris
Inkomstentoeslag
Totaal

€ 5.471,18
€
136,89
€ 5.608,07

Effect inzet Defensie
€ 5.833,86
€
145,96
€ 5.979,82

Cees – Luitenant-kolonel Landmacht
- 50 jaar
- Salarisnummer 36
- Heeft geen toelagen

Kristel - Burger bij CZSK
- 42 jaar
- Schaal 5, salarisnummer 11
- Heeft geen toelagen

Saskia - Burger bij Bestuursstaf
- 48 jaar
- Schaal 12, salarisnummer 10
- Heeft geen toelagen

Alle bedragen zijn bruto bedragen.
In de berekeningen is uw pensioen niet
meegenomen.

