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Datum: 11 maart 2020

Onderwerp: Verzoek om arbitrale uitspraak.

In het overleg tussen de Staatssecretaris van Defensie en de
Sectorcommissie Defensie is een geschil gerezen over de interpretatie van
de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 inzake het
oprichten van een uniforme employability organisatie.
In de vergadering met de sectorcommissie van 6 maart 2020 is zowel door
de voorzitter als door de sectorcommissie onderkend dat het overleg niet
zou leiden tot een uitkomst die de instemming heeft van alle partijen.

Aangezien het overleg over deze aangelegenheid al geruime tijd in beslag
heeft genomen is met instemming van alle deelnemers terstond een
vergadering geopend als bedoeld in artikel 16 van het Besluit georganiseerd
overleg sector Defensie.

In die vergadering is met instemmîng van alle deelnemers aan het overleg
besloten, dat de oplossing van het geschil zal worden gezocht door het
geschil aan een arbitrale uitspraak van uw Advies- en Arbitragecommissie te
onderwerpen.

Het onderwerp van het geschil is het oprichten van een employability
Organisatie en de inhoud van het geschil is: “Is de werkgever gehouden al
dan niet één employability organisatie op te richten gegeven de afspraken
die tussen partijen hierover zijn gemaakt?”

De visie van de Centrales op het geschil is als volgt:
De genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraak moet leiden tot een
organisatorische aanpassing, een reorganisatie. Deze start met het
formuleren van een beleidsvoornemen. Partijen hebben herhaaldelijk
gesproken over de inhoud van het beleidsvoornemen. In de vergadering van
het SOD van 5 februari 2020 is een aantal wijzigingen overeengekomen.
Deze wijzigingen zijn door Defensie echter niet opgenomen in het
beleidsvoornemen dat naar aanleiding van deze vergadering werd
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aangeboden. In de vergadering van het SOD van 6 maart ji. is over dit
aangepaste beleidsvoornemen gesproken, maar kon, ondanks de gedane
toezeggingen in het SOD van 5 februari, geen overeenstemming bereikt
worden over de exacte formulering.

De visie van Defensie op het geschil is als volgt:
Naar de mening van de werkgever is wel overeenstemming bereikt over de
doelstelling van de reorganisatie, maar niet over een formulering van de bij
het reorganisatieproces in acht te nemen uitgangspunten. Daarbij gaat het
in de visie van de werkgever over wel of niet aangepaste tekstdelen, n.a.v.
de vergadering van 5 februari, in combinatie met de randvoorwaarde dat de
uitkomst van de reorganisatie ook kan betekenen dat de employability
Organisatie onder de defensïeonderdelen ressorteert.

Derhalve is in de vergadering vastgesteld dat niet kon worden gekomen tot
een eenduidige en gedeelde formulering van het doel en de te hanteren
uitgangspunten.

Partijen zijn overeengekomen u de nadere toelichting op hun standpunten
met de daarbij behorende documentatie uiterlijk 31 maart te zullen doen
toekomen.

Namens de samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
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