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Geachte leden van de Vaste Commissie Defensie,  
 
Bij de vaststelling van de Defensiebegroting 2016 is door het lid Jasper van Dijk, op 12 
november 2015, een motie over het dichten van het AOW-gat ingediend. In die motie 
wordt aandacht gevraagd voor een grote groep oud defensiemedewerkers die een 
aanzienlijke inkomensterugval ondervinden, veroorzaakt door een wetswijziging van de 
regering. De motie roept de regering op het AOW-gat te dichten door de Uitkering 
Gewezen Militairen door te laten lopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
De afwijzing van deze motie heeft tot veel emotie en grote onrust geleid onder de 
getroffen, de (gewezen) militairen. Met deze brief vragen wij nogmaals uw aandacht voor 
wat nu zo anders is aan de situatie bij Defensie in vergelijking tot de rest van de 
overheid, en wat nu de precieze omvang van de inkomensterugval betreft. 
 
Probleemstelling 
Ten gevolge van langdurige bezuinigingen, en de hiermee gepaard gaande jarenlange 
reorganisaties, zijn duizenden defensiemedewerkers ontslagen. Indien zij geen nieuw 
werk gevonden hebben, ontvangen zij vanuit het Sociaal Beleidskader (sociaal plan) een 
bovenwettelijke uitkering tot de 65-jarige leeftijd, de datum waarop in het verleden het 
pensioen en de AOW-uitkering tot uitbetaling kwamen. Door de ophoging van de AOW-
leeftijd ontstaat er nu een inkomensgat. Vanwege de omvang van het aantal ontslagenen 
wegens overtolligheid speelt de kwestie van harmonisatie AOW-, pensioen- en 
ontslagdatum daarom bij Defensie met meer nadruk dan in andere sectoren.  
Elders binnen de overheid zijn in de ambtenarenreglementen de ontslagleeftijden van 
ambtenaren aangepast van 65 jaar naar de AOW-leeftijd. Die aanpassing geldt dan ook 
voor de einddatum van ontslaguitkeringen. Defensie weigert echter het reglement voor 
burgerambtenaren aan te passen.  
 
Voorlopige voorziening Defensie 
Om het verlies aan AOW-uitkering tussen 65 jaar en de AOW-leeftijd op te vangen 
hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel in 2015 een voorlopige 
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voorziening ter grootte van de bruto AOW-uitkering afgesproken. Deze voorziening is ten 
koste gegaan van het arbeidsvoorwaardengeld. Defensie is niet bereid, in afwachting van 
de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, andere verdergaande oplossingen voor 
het AOW-gat te bespreken.  
 
Inkomensterugval  
Doordat het inkomen voorafgaande aan de AOW-leeftijd nog onderworpen is aan een 
hogere belasting- en premieheffing, valt het netto inkomen in die periode flink lager uit 
ten opzichte van de situatie waar de AOW-leeftijd op 65 jaar lag. De GOV|MHB heeft ABP 
gevraagd op basis van bestaande situaties, het verschil in netto inkomen in de periode 
van 65 jaar tot de AOW-datum en daarna aan te geven. Hierbij wordt duidelijk dat het 
netto inkomensverlies, vanwege de hogere belasting- en premieheffing, voor 
Defensiemedewerkers op peildatum 1 januari 2016 kan oplopen tot € 530,-. Nagenoeg 
alle (gewezen) militairen met een AOW-gat worden getroffen door het maximale netto 
inkomensverlies van € 530,-. In de bijlage vindt u een gedetailleerde berekening, die wij 
vanuit Defensie hebben mogen ontvangen, nog gebaseerd op de situatie van 1 
september 2015.  
 
Oplossing AOW-gat 
De definitieve oplossing die de GOV|MHB voor de burgerambtenaren nastreeft is 
aanpassen van de ontslagleeftijd aan de AOW-leeftijd en het verlengen van de 
ontslaguitkeringen bij Defensie tot de AOW-datum, zoals ook in andere 
overheidssectoren is gebeurd. In de vele (rechts)zaken die al spelen in wachtgeld- en 
bovenwettelijke WW-zaken heeft het College voor de Rechten van de Mens steeds 
leeftijdsdiscriminatie geoordeeld. Ook veel rechters bij rechtbanken hebben reeds 
leeftijdsdiscriminatie geoordeeld en in sommige gevallen heeft de rechtbank zelf in de 
zaak voorzien, d.w.z. de uitkering doorgetrokken tot AOW-datum.  
 
Voor militaire ambtenaren speelt de bijzondere positie van de militaire ambtenaar 
(Militaire Ambtenarenwet), een belangrijke rol. De pensioenleeftijd van een militair hangt 
samen met het eerdere functioneel leeftijdsontslag van een militair dat is afgestemd op 
de fysieke en mentale eisen die worden gesteld aan een militair. De militair kan zijn 
pensioen niet eerder of later laten ingaan, dat is door de werkgever bepaald op 65 jaar. 
De militair draagt dus ten volle de negatieve inkomensconsequenties van de verschoven 
AOW-datum.  
 
De oplossing die de GOV|MHB voor de militaire ambtenaren nastreeft ligt door de 
bijzondere positie van de militair ingewikkelder. Het algemene beleid om de AOW-leeftijd 
te verhogen heeft voor Defensie en haar militairen ingrijpender gevolgen dan voor de 
burgerambtenaren. Hier spelen de bovengenoemde fysieke en mentale eisen een rol. De 
oplossing moet dan ook worden gevonden in de door de Tweede Kamer onderschreven 
‘Bijzondere positie militair’ omdat algemeen beleid bedoeld voor de werknemer bij 

overheid en onderwijs niet altijd passend is voor de militair en derhalve nadelig voor hem 
kan uitpakken. 
 
Voor de verdere toekomst is er in 2015 een arbeidsvoorwaardelijke beginselafspraak 
gemaakt over het harmoniseren van de militaire pensioendatum, de AOW-datum en de 
functionele ontslagdatum die daarop aan gaat sluiten. Er is echter nog een grote groep 
oudere militairen die reeds is ontslagen en een ontslaguitkering ontvangt tot 65 jaar, en 
een andere groep die nog in actieve dienst is en rechten ontleent aan een 
pensioenleeftijd van 65 jaar. Voor deze groepen militairen blijft het AOW-gat een 
financieel probleem dat groter wordt naarmate de tijd vordert. Het College voor de 
Rechten van de Mens heeft het stoppen van de militaire ontslaguitkering op 65 jaar reeds 
als leeftijdsdiscriminatie beoordeeld. Er speelt een reeks aan rechtszaken. Evenwel heeft 
nog geen rechter uitspraak gedaan in een militaire AOW-gat zaak. 
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Tot slot 
De GOV|MHB is van mening dat de weeffout in de AOW-wetgeving voor het 
defensiepersoneel grote financiële gevolgen heeft. Een weeffout die niet voor het eerst 
(bijvoorbeeld bij de WUL) gedeeltelijk wordt gerepareerd vanuit arbeidsvoorwaardelijk 
geld. Geld dat dus niet kan worden gebruikt voor arbeidsvoorwaarden voor het 
defensiepersoneel.  
De GOV|MHB onderschrijft de stellingname, in de eerder genoemde motie Van Dijk, dat 
het Kabinet dient zorg te dragen voor de reparatie van het AOW-gat. Het is immers de 
minister van Financiën die de revenuen van het ophoging van de AOW -leeftijd heeft 
ontvangen. Vanuit deze inkomsten dient dan ook de reparatie te worden betaald. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geï nformeerd, verblijf ik, 
 
 

 
M.E.M de Natris 
Duo-voorzitter CMHF-sector Defensie 
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Bijlage brief Het AOW-gat bij Defensie 
 
Tussen de GOV|MHB en Defensie is er geen verschil van inzicht in de cijfers die in de in deze bijlage 
gevoegde voorbeelden (‘maatmannen’) zijn opgenomen. Het verschil van inzicht betreft  de 
uitgangspunten die naar aanleiding van deze maatmannen door Defensie zijn gekozen. Een keuze 
met grote negatieve financiële gevolgen voor het personeel. Het figuur hieronder geeft dit weer. 

 

Uitgangspunten 
De GOV|MHB heeft de volgende uitganspunten voor het inkomensverlies genomen.  

 Inkomen C: het inkomen op het moment dat de gewezen militair op 65 jarige leeftijd met 
pensioen gaat. De militair ontvangt op dat moment zijn ouderdomspensioen en de voorlopige 
voorziening zoals afgesproken in het Deelakkoord .  

 Inkomen D: het inkomen op het moment dat de gewezen militair de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt. De militair ontvangt dan hetzelfde ouderdomspensioen als in C en de AOW-uitkering.  

Het AOW-gat betreft het verschil tussen beide momenten zijnde D-C. Dit verschil kan oplopen tot 
meer dan €530,00 netto per maand, omdat vanaf inkomen D de gewezen militair in het fiscaal 
vriendelijker AOW-regime valt.  
 
Defensie heeft de volgende uitgangspunten voor het inkomensverlies genomen: 
Defensie heeft als inkomen B de UKW-uitkering genomen zijnde het bedrag dat de militair in de 
laatste maand voorafgaande aan zijn pensionering ontving. Het inkomen C is het moment dat de 
militair met pensioen gaat en de voorlopige voorziening ontvangt.  
Doordat beide momenten onder het normale belastingtarief vallen is het negatieve verschil bij dit 
uitganspunt aanzienlijk kleiner. 
 
GOV|MHB 
De GOV|MHB is van mening dat het uitgangspunt van Defensie ‘appels en peren’ vergelijken is. Het 
AOW-gat ontstaat namelijk op het moment dat de militair met pensioen gaat (inkomen C). Op het 
moment dat de gepensioneerde militair de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is er geen sprake meer 
van het AOW-gat. De militair zal op dat moment zijn ‘inkomen’ met meer dan €500,-- netto zien 
toenemen. Ondanks het arbeidsvoorwaardengeld dat defensie heeft ingebracht om de effecten voor 
de gewezen militair te mitigeren is er sprake van duizenden euro’s, en naar mate de AOW-leeftijd 
verder oploopt tienduizenden euro’s, koopkrachtverlies als gevolg van het AOW-gat. 

Normaal belastingtarief AOW-tarief 
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Salarisoverzicht m.i.v. 1-9-2015  AOO-KM AOO-KM AOO-KM AOO-KM

Militair Salaris UKW Pens1+comp Pens1.+AOW

Salaris / Uitkering + 3.343,06 3.013,93 1.732,47 1.732,47

AOW / AOW-compensatie + 0,00 0,00 818,24 818,24

VEB-toelage + 257,42

ZVW compensatie UKW + 146,18

Vakantie-uitkering + 267,44

Eindejaarsuitkering + 207,27

Bruto maandinkomsten = 4.075,19 3.160,11 2.550,71 2.550,71

Pensioengrondslag = 4.011,73 4.011,73 4.011,73 4.011,73

Jaarinkomen ABP = 48.140,76 48.140,76 48.140,76 48.140,76

OP/NP/ANW premie - 159,86 79,93 0,00 0,00

-

AOPbw premie / IPbw premie - 2,39

Grondslag loonheffing = 3.912,94 3.080,18 2.550,71 2.550,71

Loonheffing - 1.236,31 1.046,25 816,00 353,00

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW - 149,39 123,71 123,71

Inhouding WGA - 1,03

Werknemerspremie SZVK % - 72,12

Netto toekomend bedrag = 2.603,48 1.884,54 1.611,00 2.074,00

Salarisoverzicht m.i.v. 1-9-2015  Aoo-KL Aoo-KL Aoo-KL Aoo-KL

Militair Salaris UKW Pens1+comp Pens1.+AOW

Salaris / Uitkering + 3.291,19 2.967,17 1.800,10 1.800,10

AOW / AOW-compensatie + 0,00 0,00 818,24 818,24

VEB-toelage + 253,42

ZVW compensatie UKW + 143,91

Vakantie-uitkering + 263,30

Eindejaarsuitkering + 204,05

Bruto maandinkomsten = 4.011,96 3.111,08 2.618,34 2.618,34

Pensioengrondslag = 3.948,50 3.948,50 3.948,50 3.948,50

Jaarinkomen ABP = 47.382,00 47.382,00 47.382,00 47.382,00

OP/NP/ANW premie - 155,78 77,89 0,00 0,00

-

AOPbw premie / IPbw premie - 2,33

Grondslag loonheffing = 3.853,85 3.033,19 2.618,34 2.618,34

Loonheffing - 1.209,05 1.026,25 845,92 370,08

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW - 147,11 126,99 126,99

Inhouding WGA - 1,02

Werknemerspremie SZVK % - 72,12

Netto toekomend bedrag = 2.571,66 1.859,83 1.645,43 2.121,27



De CMHF-sector Defensie bestaat uit de:  

 

 

 

KVNRO NOV 

  

Salarisoverzicht m.i.v. 1-9-2015  Lkol Lkol Lkol Lkol

Militair Salaris UKW Pens1+comp Pens1.+AOW

Salaris / Uitkering + 6.034,84 5.440,71 4.224,14 4.224,14

AOW / AOW-compensatie + 0,00 0,00 818,24 818,24

VEB-toelage + 380,19

ZVW compensatie UKW + 210,07

Vakantie-uitkering + 482,79

Eindejaarsuitkering + 374,16

Bruto maandinkomsten = 7.271,98 5.650,78 5.042,38 5.042,38

Pensioengrondslag = 7.208,52 7.208,52 7.208,52 7.208,52

Jaarinkomen ABP = 86.502,24 86.502,24 86.502,24 86.502,24

OP/NP/ANW premie - 366,05 183,02 0,00 0,00

-

AOPbw premie / IPbw premie - 5,59

Grondslag loonheffing = 6.900,34 5.467,76 5.042,38 5.042,38

Loonheffing - 2.828,14 2.155,42 1.938,17 1.479,08

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW - 210,07 210,07 210,07

Inhouding WGA - 1,30

Werknemerspremie SZVK % - 72,12

Netto toekomend bedrag = 3.998,78 3.102,27 2.894,14 3.353,23
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