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Den Haag, 20 januari 2020

Geachte voorzitter,

Recentelijk ontvingen wij van u de brief onder nummer PA/19.300739 aangaande
“teksten pensioenreglement militairen” (2019) met een pieptermijn tot en met heden 20
januari 2020.
De CMHF wenst bij dezen kenbaar te maken dat zij gebruik maken van de mogelijkheid
om te piepen en wel op de Wijzigingen Pensioenreglement ABP voor militairen per 1
januari 2019 (PA/19.300739 bijl1).
De reden dat wij menen te hiervan gebruik te moeten maken is dat wij nodige zorgen
hebben over de manier waarop in onderdeel B van dit betreffende stuk wijzigingen zijn
aangebracht in Hoofdstuk 17 van het Pensioenreglement van ABP.
In art 17.4.8, lid 3 wordt t.a.v. indexeren en korten aangesloten bij de regeling
overeengekomen in het Pensioenreglement voor militairen 2019. In art 7.6 van het
Pensioenreglement militairen 2019 wordt gesteld: “De tot 1 januari 2019 toegepaste
werkwijze voor deze pensioenaanspraken blijft derhalve na 1 januari 2019 van
toepassing”. Tot 1 januari 2019 is er echter buiten de centrales om en zonder hun
instemming een toegepaste werkwijze ontstaan waarvan de centrales tot voor kort niet
op de hoogte waren. Het is gebleken dat het ABP de militaire pensioenen van militairen
die burgerambtenaar worden, zonder toestemming van de militair en zijn/haar partner
heeft omgezet naar een burgerpensioen, met als gevolg de mogelijkheid dit te korten.
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Wij wensen er zeker van te zijn dat dé ze werkwijze, welke nadrukkelijk niet als gevolg
van een afspraak tussen sociale partners tot stand is gekomen, niet in het
Pensioenreglement 2018 terecht komt als de nieuwe standaard. Derhalve zien wij dan
ook verdere discussie over dit onderwerp en mogelijk aanpassingen van de tekst als
noodzakelijk. Om dezen reden willen wij u verzoeken dit onderwerp te agenderen voor
een eerstvolgende werkgroep PA.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,

T. van Leeuwen M.Sc.
Onderhandelaar CMHF-sector Defensie
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