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Excellenties, 

Beste Ank, Beste Barbara, 

In de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van 23 december jl. hebben de 
sociale partners in de sector Defensie geconstateerd dat er een onoverbrugbare kloof zat 
tussen hetgeen Defensie bood aan arbeidsvoorwaardenruimte (1,25%) en wat de 
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) noodzakelijk achtten (2,5%) om 
tot een acceptabel arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen komen. Ook hebben wij de 
voorzitter van het SOD in die vergadering opgeroepen om op korte termijn te komen met een 
bod waar respect en waardering voor de inzet van het Defensiepersoneel uit zou spreken. 

Tot op heden hebben wij van de voorzitter van het SOD geen uitnodiging mogen ontvangen 
om dit nieuwe bod aan te kunnen horen.  

Wel vernamen wij op 9 mei jl. dat Minister Grapperhaus, namens het Kabinet, de SCO in de 
sector Politie heeft uitgenodigd om opnieuw te spreken over de totstandkoming van een 
CAO voor die sector. Dat de werkgever ook in die sector niet met hetzelfde bod kan komen 
is daarbij evident. 

Aangezien u in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden verwees naar de 
ruimte die het Kabinet beschikbaar had gesteld voor de loonruimte gaan wij er vanuit dat de 
extra (beleidsmatige en/of financiële) ruimte, die Minister Grapperhaus klaarblijkelijk 
beschikbaar heeft, ook voor de sector Defensie beschikbaar zal zijn dan wel binnen de eigen 
begroting vrijgemaakt kan worden. 

Wij verzoeken u dan ook om met ons naar een geschikt moment op korte termijn te zoeken 
voor een extra vergadering van het SOD waarin u ons op de hoogte kunt brengen van de 
extra beleidsmatige en/of financiële ruimte zodat wij daarna kunnen gaan overleggen over de 
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concretisering van een arbeidsvoorwaardenresultaat voor de sector Defensie waar wél 
respect en waardering uit spreekt.  

Wij zien een uitnodiging zoals hiervoor bedoeld gaarne tegemoet. 

Namens de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie: 
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Jean Debie   Ton van den Berg Jan Kropf Rob Pulles. 


