
Toelichting loonstrook januari 2013 

De afgelopen maand is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op uw inkomen. 

Het gaat dan om uw pensioenpremie, de SZVK-premie voor militairen en de Wet Uniformering 

Loonbesluit (WUL). In deze bijlage bij uw loonstrook volgt hierover enige uitleg. 

Pensioenpremie 

Als eerste de pensioenpremie. Het is het afgelopen jaar al vaak in het nieuws geweest dat 

pensioenfondsen te maken hebben met tegenvallende opbrengsten, waardoor het gevaar ontstaat 

dat zij niet meer voldoende pensioen kunnen uitkeren. Ook het pensioenfonds waarbij het 

defensiepersoneel is aangesloten (ABP) heeft hiermee te maken. Een stijging van de premie met 

ingang van 1 januari jl. is dan ook nodig. Dit betekent dat militairen nu 8,991% premie betalen in 

plaats van 8,830%. Burgermedewerkers betalen 7,845% in plaats van 7,455%. Dit is verwerkt in uw 

loonstrook. 

Bijdrage aan ziektekostenregeling (SZVK) 

Daarnaast is er voor de militairen sprake van een stijging in de bijdrage aan de ziektekostenregeling 

(SZVK). Deze stijging bedraagt 0,2% (van 2,4% naar 2,6%) en is nodig voor de dekking van de 

kostenstijging van de SZVK. Voor militairen is dit zichtbaar op de loonstrook. Een eventuele 

premiestijging voor ziektekosten voor burgermedewerkers is afhankelijk van de eigen zorg-

verzekering, wel stijgt het eigen risico voor burgerpersoneel van 220 naar 350 euro. 

Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)  

Tenslotte is per 1 januari de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) van kracht. De WUL moet de 

berekening van het salaris van werknemers in Nederland eenvoudiger maken. Deze wet heeft een 

nadelig effect op het inkomen van militairen. Daar waar burgermedewerkers te maken kunnen 

krijgen met een looneffect van tussen de +1,5% tot -1,5 %, zou dit voor militairen een stuk negatiever 

zijn. Defensie vindt dit ongewenst en heeft voor 2013 maatregelen voor het militaire personeel 

genomen waarmee wordt aangesloten bij de loonontwikkeling in de samenleving.  

 

Omdat de uitvoering hiervan veel tijd kost, kan deze maatregel voor militairen pas worden ingevoerd 

op 1 april. Tot 1 april 2013 wordt het militaire personeel op een andere wijze gecompenseerd. Op 

Startpagina Personeel (intranet) staan twee tabellen waarop militairen kunnen zien wat het effect 

van beide compensatiemaatregelen ongeveer betekent. Dit is echter ook afhankelijk van de 

individuele thuissituatie. Deze aan de WUL-gerelateerde maatregelen die Defensie heeft genomen 

gelden voor 2013. Voor een structurele oplossing vanaf het jaar 2014 is overleg met de vakbonden 

voor het defensiepersoneel nodig. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.  

Mocht u naar aanleiding van uw loonstrook nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

het DC HR:  

 Telefoon: 0800-2255733 optie 3 of *06-733 Vanuit buitenland: 0031 – 70 414 33 00  

 Via contactbutton ‘Contact DC HR/DCIOD’. Dit e-formulier vindt u onderaan de Startpagina 

Selfservice (BOP) 

 

 

http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/actueel/Actuele_themas/Loonstrook_januari_2013.aspx
http://crmsso.mindef.nl/psc/CHD89P/EMPLOYEE/CRM/c/RC_SELF_SERVICE.MVD_EF_FORM1.GBL?Page=MVD_EF_PAGE_08&Action=A&BUSINESS_UNIT=MVD01&CASE_ID=999999999999999&FORMID=08

