De FPU/VUT premie is een premie die wordt betaald door alle actieve burgerdeelnemers van het ABP. De premie is bedoeld ter
financiering van de FPU-rechten van de deelnemers die nog onder het FPU-overgangsrecht vallen (geboren vóór 1950). IP is invaliditeitspensioen en met ingang van de WIA is het IP het AAOP geworden (ABP Arbeids Ongeschiktheids Pensioen).

medezeggenschap

Voortgang BMD

Voorbeeld PPP: het PPP geldt hier ook net als bij de militair. Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde voorbeeld. De opbouw in 2008
bij een pensioengevend inkomen van € 50.000,- is € 817,95 aan OP per jaar en een bijbehorend 5/14 deel PP van 292,12. Incl. PPP is
het PP dan € 584,25. Na 40 jaar zijn de cijfers: Een OP van € 27.930,-, een 5/14 PP van € 9.975,- en een 5/7 PP (incl. PPP) van
€ 19.950,-. De premie voor het PPP voor de burger is 1,6%, is € 638,40 bruto per jaar.
De AOW-franchise voor het burger middelloonstelsel is op 1 januari 2008 verhoogd tot € 10.100,- (2007: € 9.600,-). Voor de burgerambtenaar die onder het FPU-overgangsrecht valt, is de AOW-franchise voor de premieberekening ook € 10.100,-, echter de AOWfranchise voor de pensioenopbouw wordt gesteld op € 16.400,- (2007: € 15.950,-).

Omruilen van OP naar PP vóór pensioenleeftijd
Per 1 januari 2008 is het mogelijk voor (gewezen) deelnemers in de ABP
pensioenregeling om opgebouwde ouderdomspensioenrechten (OP) om te
ruilen naar partnerpensioenrechten (PP). Dat kan op het moment van ingang
pensioenleeftijd en ook daarvoor, op het moment van beëindiging van het
deelnemerschap (ver) voordat het pensioen tot uitkering komt.
De mogelijkheid van omruil óp pensioendatum was al in de
pensioenregeling opgenomen. U kunt vlak voor uw pensioendatum ervoor kiezen uw eigen OP te verlagen en daarmee het
PP van uw partner te verhogen. Dit is een wijziging die intreedt
vanaf de pensioendatum. Nadat het pensioen tot uitbetaling is
gekomen bestaat die keuze niet meer. Dit is een interessante
mogelijkheid voor bijv. deelnemers die op latere leeftijd een
tweede partner krijgen met een eventueel laag NP. Het kan
ook interessant zijn voor deelnemers die denken niet lang
meer te leven. Het gaat hier wel om een eenmalige onherroepelijke keuze. Dat is reeds eerder in dit periodiek beschreven.

zogauw u ontslag krijgt en
gewezen deelnemer bent zijn alle
PP-rechten verdwenen
Per 1 januari 2008 kan ook de gewezen deelnemer, de zgn.
slaper, zijn OP omruilen voor een hoger PP ingaand vóór de
pensioendatum. Een gewezen deelnemer is iemand die niet
meer bij het ABP pensioen opbouwt. Hij is ontslagen en bouwt
nu bijv. via een andere werkgever bij een andere pensioenuitvoerder pensioen op, maar heeft zijn bij het ABP opgebouwde
pensioenrechten bij het ABP achtergelaten (geen waardeoverdracht). Het ABP kent een PP dat vóór de pensioendatum
verzekerd is op risicobasis. Dat wil zeggen dat de pensioenrechten alleen maar bestaan zolang u deelnemer bent bij het
ABP. Het is net als bij een brandverzekering. Zolang je premie
betaalt ben je verzekerd, doe je dat niet dan is de dekking
meteen verleden tijd. Er wordt geen kapitaal voor een PP opgebouwd. Zogauw u ontslag krijgt en gewezen deelnemer bent
zijn alle PP-rechten verdwenen. Op het moment nu dat u
gewezen deelnemer bent en bijv. nog niet een andere baan
heeft gevonden, is er geen PP-dekking en komt er vanuit het
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ABP bij uw overlijden geen PP tot uitbetaling voor uw partner.
Ook hier is sprake van een interessante mogelijkheid voor deelnemers waarvan de partner een laag NP heeft of voor deelnemers die denken niet meer lang te leven. In tegenstelling tot de
keuzemogelijkheid vanaf pensioendatum is deze keuzemogelijkheid niet onherroepelijk. U kunt uw keuze weer ongedaan
maken. Ook bij waardeoverdracht en bij herintreding als deelnemer bij het ABP worden de oude OP-rechten herrekend.
Het gaat overigens alleen om de tijd ná 1 juli 1999. Vóór die
datum was het PP van het ABP verzekerd op opbouwbasis, en
kwam dus ook tot uitbetaling voor uw partner als u na
uitdiensttreding maar voor de pensioendatum kwam te overlijden. Als u ook pensioen bij het ABP heeft opgebouwd vóór 1
juli 1999 en u overlijdt vóór uw pensioendatum, dan komt het
tot 1 juli 1999 opgebouwde PP wel tot uitbetaling voor uw
partner. Iedere deelnemer die zijn dienstbetrekking beëindigt,
wordt binnen vier maanden door het ABP op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid tot uitruil van OP naar PP. Binnen
zes weken na ontvangst van dat schrijven moet de gewezen
deelnemer beslissen. Gedurende maximaal die vier maanden
plus de beslistermijn van zes weken bestaat er een premievrije
dekking van het PP. De verhoging van het PP wordt geregeld
d.m.v. een leeftijdsafhankelijke ruilvoet van OP naar PP.

DOOR P. VAN SPRANG

Na de aanbieding van het Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 eind
oktober 2007 aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer kon een
begin worden gemaakt met het wetgevingstraject.
In het Sectoroverleg Defensie is afgesproken dat het implementatietraject zoveel mogelijk parallel moet lopen aan het
wetgevingstraject inzake het nieuwe BMD. Het werkverband
dat vorig jaar de totstandkoming van het BMD begeleidde
wordt dan ook in stand gehouden en is belast met het toezien
op de uitwerking van de implementatie-aspecten.
In een tijdsplanning die vooralsnog gericht is op inwerkingtreding van het BMD 2008 op of omstreeks medio dit jaar worden
onderwerpen zoals voorlichting, communicatie vernieuwd
BMD, gebruikershandleiding, uitvoeringsaspecten ambtelijk
secretariaat, scholingstraject medezeggenschapsleden e.d.
successievelijk opgepakt.
Met Defensie is afgesproken dat zij per onderwerp met voorstellen komt. Bij het communicatieplan moet daarbij gedacht
worden aan te gebruiken instrumenten, beoogde doelgroepen

en daarbij behorende tijdsplanning. Tevens moet het plan
ingaan op de beoogde brede cultuurverandering en niet alleen
gericht op het BMD. Bij de gebruikershandleiding kan worden
voorgesteld een artikelsgewijze handleiding en daarbij bijzondere aandacht voor de toepassing van artikel 25 (politiek
primaat). Voor wat betreft het ambtelijk secretariaat aan het
opstellen van een notitie over de visie op welke wijze het
ambtelijk secretariaat bij Defensie ingevoerd gaat worden.
Daarnaast staan als gefaseerde onderwerpen opgenomen de
invoering van de medezeggenschapsstructuur, de opheffing
van de bijzondere commissies, medezeggenschap ten aanzien
van bedrijfsvoering, toepassing van artikel 25 BMD (politiek
primaat) en last but not least, afspraken over het tijdstip
waarop de evaluatie zal plaatsvinden.

De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:
Defensie-onderdeel

Eenheid

Uiterste datum
indienen kandidatenlijst

Kiesdatum

CZSK

Marinierskapel (ELCO4671/ORG12572)

25-02-2008

07-04-2008

CZSK

Netherlands Maritime Force (ORG/ELCO4000003492)

26-02-2008

08-04-2008

CZSK

Hr Ms Hellevoetsluis (ORG/ELC11082/3570)

26-02-2008

08-04-2008

CZSK

Kabinet (ORG/ELCO45083/301)

05-03-2008

16-04-2008

CLAS

PersCo

05-03-2008

16-04-2008

Zijn er binnenkort bij uw eenheid MC-verkiezingen en heeft u belangstelling om zitting te nemen in een MC, meldt u zich dan ook
aan bij Peter van Sprang, medewerker Medezeggenschap en ARBO van de FVNO/MHB: 070-3839504. U kunt ook contact opnemen
met Piet Glas, aanspreekpunt FVNO/MHB bij het Marinebedrijf, 0223-651913 of met
Jacques Huijbregts, aanspreekpunt vliegbasis Woensdrecht, 0164-693560.
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