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De leden van de Vaste Commissie voor Defensie

24november2016

Petitie AOW-gat

Geachte voorzitter en leden
Militairen en burgers bij defensie met UGM-uitkering en een wachtgelduitkering kampen met een fors
AOW-gat sinds de nieuwe AOW-wetgeving in 2013. Toendertijd is verzaakt een uitzonderingspositie
te creëren voor militairen, ondanks het feit dat zij een wettelijk geregelde bijzondere positie hebben.
Ondanks het feit dat militairen een verplicht leeftijdsontslag kennen.
De vakbonden pogen in samenwerking met een zeer actieve en veel werk verzettende groep
“militairen met FL0”, tot een goede oplossing te komen met de minister van defensie. Een regeling
waarbij de UGM en het wachtgeld doorlopen tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. Die oplossing is er
nog steeds niet.
De vakbonden voeren voor een grote groep “militairen met FL0” en een grote groep burgers met een
wachtgelduitkering grote juridische procedures en worden keer op keer in het gelijk gesteld door de
rechter. De minister meent een regeling te kunnen treffen waarbij het defensiepersoneel nog stééds
met een fors AOW-gat blijft zitten. Een AOW-gat wat kan oplopen tot ruim 500 euro per maand. Voor
een flink aantal mensen betekent dit dat zij onder bijstandsniveau leven.
De Tweede Kamer commissie Defensie wijdde enkele weken geleden een technische briefing en
hoorzitting aan dit forse probleem. Daarna volgde een Algemeen Overleg. Ondanks het feit dat
vakbonden en betrokkenen overtuigend bewijs neerlegden over de problemen rond het AOW-gat,
leidt dit nog steeds niet tot de door ons gewenste oplossing.
In het Voortgezet Algemeen Overleg zijn diverse voorstellen en moties aan de orde gekomen. Op 8
december wordt onderstaande motie en amendement bij uw kamer in stemming gebracht.
Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN JASPER VAN DIJK
Voorgesteld 16 november 2016
De Kamer, gehoord de beraadsiaging,

constaterende dat de regering in diverse rechtszaken gecorrigeerd is vanwege onvolledige
compensatie voor het AOW-gat bij Defensie, dat door de rechter beoordeeld wordt als «een
excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde aanspraken door een te groot verlies aan inkomsten»;
constaterende dat de regering compensatie voor het AOW-gat bij Defensie wil financieren vanuit het
arbeidsvoorwaardenbudget van Defensie;
overwegende dat het actief dienende personeel bij Defensie eerder geconfronteerd is met onvolledige
compensatie voor de negatieve inkomenseffecten van de Wul, alsmede reeds bijgedragen heeft aan
de tot dusver onvolledige compensatie van het AOW-gat;
van mening dat de compensatie voor het AOW-gat bij Defensie in het licht van de bijzondere positie
van de militair een verantwoordelijkheid is van de regering als geheel;
verzoekt de regering, over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en
militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de
Voorjaarsnota 2017 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag. Knops Jasper van Dijk

Nr. 27

AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN NIJBOER
Ontvangen 16 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 10 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag
verhoogd met €8.000 (x € 1.000).
Toelichting
Dit amendement maakt een bedrag van structureel € 8 miljoen vrij voor het opvangen van het AOWgat bij Defensie.
De dekking hiervoor wordt gevonden in de langjarige onderuitputting van VWS subsidies. Zie het
daartoe ingediende amendement bij de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Kamerstukken II, 201 6/1 7, 34550 XVI).
Harbers/Nijboer

Dringende oproep aan de Tweede Kamer
In het belang van 11 .000 militairen met een UGM uitkering met een fors AOW-gat, 3.500
burgermedewerkers met een wachtuitkering met een fors AOW-gat en 40.000 actief dienende
militairen en 12.000 actief dienende burgers verzoeken wij u dringend met de motie Knops/Van Dijk in
te stemmen. De financiële compensatie van 8 miljoen euro uit het amendement Harbers/Nijboer is
namelijk volstrekt onvoldoende om het AOW-gat voor alle betrokkenen op te lossen.
Met vriendelijke groet, wij rekenen op uw steun,
Namens alle militairen en burgers met een AOW-gat,
Jean Debie, voorzitter VBM, mede namens BBTV tel: 06-51579760
Loek van den Heuvel, initiator AOW-gat militairen tel: 0044(0)7535293535
Marc de Natris, voorzitter KVMO, mede namens GOV/MHB tel: 06-1 4891 632
Anne-Marie Snels, mede namens MARVER en FNV Overheid tel: 06-51 525424

