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Geachte voorzitter,
Op 30 juli 2019 hebben de sociale partners bij defensie een arbeidsvoorwaardenakkoord
gesloten voor de jaren 2019 en 2020. Onderdeel van dit akkoord was een maatregel in
verband met verminderd pensioenperspectief. De concrete uitwerking van deze
maatregel, zoals uitgewerkt in bijlage 2 bij het akkoord, was voor veel militairen een heel
belangrijk punt in het akkoord. Zeker voor de leden van de GOV|MHB, KVMO en NOV,
was het dé reden om in te stemmen met het toen voorliggende
onderhandelaarsresultaat. Een concrete compensatie voor geleden schade, als gevolg
van de invoering van het middelloonstelsel voor militaire pensioenen, gaf aan een groot
deel van onze achterban een broodnodig stuk vertrouwen dat defensie het beste met hen
voor had.
Inmiddels zijn er ruim tien maanden verstreken en moeten wij constateren dat er nog
steeds geen duidelijkheid is over het daadwerkelijk uitbetalen van de compensatie. Dit
terwijl er tijdens voorlichtingen over het onderhandelaarsresultaat door de HDP is
aangegeven dat naar verwachting e.e.a. zou worden uitbetaald in het tweede kwartaal
van dit jaar.
Op de achtergrond is er de afgelopen maanden met regelmaat door sociale partners over
dit onderwerp gesproken. Tijdens deze gesprekken is met name ingegaan op de
detailuitwerking van de tevens in het akkoord afgesproken kortingsmethodiek voor
personen die op latere leeftijd militair zijn geworden of in deeltijd werken. Tot op heden
lijken deze gesprekken echter niet op korte termijn tot een uitkomst te leiden die de
goedkeuring van alle partners heeft.
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De CMHF-sector Defensie ziet natuurlijk het belang van een gedegen uitwerking van de
afgesproken kortingsmethodiek. Temeer aangezien het recht doet aan de compensatie
voor verminderd pensioenperspectief voor een klein en specifiek deel van de militaire
populatie, zoals bijvoorbeeld de horizontaal instromer of de herintreder. Daarentegen
lijkt de uitwerking van de kortingsmethodiek de uitbetaling van compensatie aan de
overgrote meerderheid van de militairen met verminderd pensioenperspectief in de weg
te staan. Dit is vanuit ons oogpunt absoluut onwenselijk. Het uitblijven van betaling
draagt niet bij aan het vertrouwen in de werkgever en de afspraken die zij met de
vakbonden gemaakt heeft.
Naar mening van de CMHF-sector Defensie vallen alle militairen die regulier zijn
aangesteld bij defensie binnen de maximumleeftijd voor fase 1, zoals vastgelegd in
bijlage 1 van de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR, en die hun gehele
loopbaan sindsdien bij defensie hebben doorgebracht, onder de categorie waarop de
afgesproken maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief onverkort van
toepassing moet zijn. Aangezien er voor deze categorie militairen geen
kortingsmethodiek hoeft te worden toegepast, kan de afgesproken maatregel voor deze
militairen dan ook conform afspraak worden ingeregeld en dus op korte termijn worden
uitbetaald.
Dit in ogenschouw nemende roepen wij defensie op tot het volgende:
- Het per direct effectueren van de afgesproken maatregel in verband met
verminderd pensioenperspectief voor de reguliere militairen die volledig
dienstverband hebben en binnen de reguliere aanstellingsleeftijd in fase 1 zijn
aangesteld;
- Het op zo kort mogelijke termijn overgaan tot betaling van conform afgesproken
methodiek vastgestelde compensatiebedragen voor deze categorie militairen;
- Het op korte termijn tot een definitieve uitwerking van de kortingsmethodiek
komen, zodat ook de rest van de militairen de compensatie kunnen ontvangen
waar zij recht op hebben.
Wij verzoeken u om schriftelijk op deze brief te reageren om de betreffende groep
militairen duidelijkheid te kunnen geven. Indien u niet schriftelijk inhoudelijk wilt of kunt
reageren verzoek ik u om deze brief te agenderen voor het eerstvolgend overleg van de
werkgroep PA.
Met vriendelijke groet,

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