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pensioenen

Het ABP zag zich genoodzaakt deze wetgeving in het ABP-

pensioenreglement op te nemen in de zgn. VPL-deal. Het ABP-

bestuur, vertegenwoordigers van overheidwerkgevers en

–werknemers, besloot dat de FPU alleen nog maar blijft

bestaan voor de groep werknemers die geboren is vóór 1950,

dat de pensioenleeftijd van de werknemers geboren ná 1949

naar 65 gaat, en dat het ouderdomspensioen voor deze groep

jongere werknemers tot de grenzen van het fiscaal mogelijke

wordt opgeblazen. Verder werd besloten dat de kosten van de

FPU voor de groep oudere werknemers gedragen zou worden

door alle werknemers van alle leeftijden. 

En dat laatste schoot een groep jongere ambtenaren in het

verkeerde keelgat. De groep ambtenaren geboren ná 1949 zou

nog vele jaren moeten betalen voor een voorziening waarvan

zij zelf nooit gebruik zou kunnen maken. Verder constateerden

deze ambtenaren dat het ledenbestand van de vakbonden

voornamelijk bestaat uit oudere werknemers die met de VPL-

deal hun eigen belangen behartigen. Zij richtten daarom een

eigen vakbond op, het AVV, het alternatief voor vakbond.

Vervolgens spande het AVV een rechtszaak aan tegen ABP

vanwege leeftijdsdiscriminatie in de VPL-deal. Het AVV is van

mening dat in de deal verboden leeftijdsonderscheid wordt

gemaakt omdat de lasten van de deal onevenredig zwaar bij de

jongere werknemers (geboren ná 1949) terecht zijn gekomen. 

De kantonrechter vond dat echter niet. Volgens hem was er

geen sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie omdat de VPL-

deal objectief gerechtvaardigd kon worden. De rechter

In Duitsland was bij het aantreden van de nieuwe bondsregering van Angela Merkel reeds het besluit genomen de wettelijke

pensioenleeftijd (zeg de AOW-leeftijd) te verhogen van 65 naar 67. Dat gebeurt in stappen van één maand per jaar vanaf 2012

tot 2035. Deze regel gold al voor alle werknemers in de marktsector. Nu is de bondsregering bezig om ook de pensioenleeftijd

voor ambtenaren, militairen en rechters te verhogen naar 67. Ook hier vindt de verhoging stapsgewijs plaats in de periode van

2012 tot 2029. Een volledig pensioen wordt pas bereikt na 45 dienstjaren. Daar staat tegenover dat in Duitsland ook de jaren 

van het volgen van hoger onderwijs (nog) pensioenjaren zijn. 

oordeelde o.a. dat een pensioenfonds nu een maal bestaat bij

gratie van solidariteit, dat er sprake is van een pakket aan

maatregelen waarbij het hele pakket (incl. bijv. levensloop)

moet worden vergeleken, dat er in het verleden gerechtvaar-

digde FPU-verwachtingen zijn gewekt die bijdragen aan de

objectieve rechtvaardiging, dat de Commissie Gelijke Behande-

ling al eerder heeft ingestemd met de VPL-deal en dat ook de

werknemervertegenwoordigers in het ABP-bestuur en ook de

ABP-deelnemersraad akkoord zijn gegaan met de deal. Boven-

dien constateerde de rechter dat de berekeningen van het AVV

en ABP t.a.v het aantal maanden doorwerken niet ver uit

elkaar lagen. 

Het ziet er naar uit dat het AVV in hoger beroep gaat. Het AVV

vindt dat de rechter nauwelijks is ingegaan op de AVV-argu-

menten en -berekeningen. Bovendien is het AVV het niet eens

met het accepteren van de levensloopregeling als compensatie

voor het verloren gegane FPU, omdat de levensloopregeling

daar juist niet voor is bedoeld. 

Rechtszaak AVV
Het kabinet Balkenende besloot met de vergrijzing en ontgroening in het
vooruitzicht om paal en perk te stellen aan de veel voorkomende vervroegde
pensionering in Nederland. Het instrument dat de wetgever daartoe heeft,
aanpassing van wetgeving, werd ingezet en de zgn. VPL-wetgeving
(VUT/prepensioen/levensloop) zag het licht. 

Duitse ambtenaren werken door tot 67

D O O R  P .  V A N  S P R A N G medezeggenschap

Ten aanzien van het wetgevingstraject kan worden vastgesteld

dat het zogenaamde ambtelijk vooroverleg (tussen de diverse

daarbij betrokken ministeries, Justitie en SZW ) is afgerond,

zodat niets meer een behandeling in de Ministerraad kan

tegenhouden. Daarna vindt aanbieding plaats aan de Raad van

State voor de laatste toets.

Ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen zoals

gebruikershandleiding en standaardisatie reorganisatieregel-

geving, wachten de centrales op uitgewerkte voorstellen van

de zijde van Defensie.  

In ieder geval worden door Defensie voorbereidingen

getroffen om voor het zomerverlof de introductie van het

nieuwe systeem op enigerlei wijze luister bij te zetten. 

Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst van de centrales in een

zogenaamde begeleidingscommissie plaatsgevonden met

vertegenwoordigers van GITP/SBI, de nieuwe “opleiders” op

het gebied van de medezeggenschap. Hoewel pas sinds

februari jl. gestart toonde hun presentatie in ieder geval dat zij

het opleidingstraject voortvarend zijn gestart.

Ter voorbereiding op de invoering van het nieuwe Besluit Medezeggenschap
Defensie, naar verwachting medio dit jaar, vindt met de centrales van 
overheidspersoneel overleg plaats over diverse onderwerpen.

De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

Voorbereidingen invoering BMD

Defensie-onderdeel

CZSK

CZSK

CLAS

CLAS

CLAS

CZSK

CZSK

DMO

CLAS

CZSK

CZSK

CZSK

CLAS

Eenheid

DDG Duik- en Demonteer Groep

Hr Ms Urk 

Geneeskundige Compagnie LMB (AASLT)

43 Herstelcompagnie

100 Bevoorradings & Transportbataljon

Marine Kazerne Suffisant 

Mariniers Trainings Commando (MTC-staf)

Centrum voor Automatisering Mission-Critical Systems

(CAMS) Force Vision

40 Natresbataljon 

Defensie Duik School (DDS) 

Maritieme Doctrine en Tactisch Centrum (MDTC)

Opleidings centrum amfibisch (OCAMFIB)

Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI) 

Uiterste datum 

26-03-2008

25-03-2008

27-03-2008

01-04-2008

02-04-2008

02-04-2008

02-04-2008

02-04-2008

03-04-2008

10-04-2008

22-04-2008

22-04-2008

23-05-2008

Kiesdatum

06-05-2008

06-05-2008

08-05-2008

13-05-2008

14-05-2008

14-05-2008

14-05-2008

14-05-2008

15-05-2008

22-05-2008

03-06-2008

03-06-2008

05-06-2008

indienen kandidatenlijst

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.

de kosten van FPU zouden moeten
worden gedragen door werknemers
van alle leeftijden. Dat schoot een

groep jonge ambtenaren in het
verkeerde keelgat


