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Verhogen van de voorlopige voorziening AOW-gat Defensie 
 

Zoals u vermoedelijk al weet heeft de CCOOP (de ambtenarencentrale waar de 
ACOM deel vanuit maakt, hierna ACOM) op 11 november 2016 een brief aan de 
voorzitter van de Werkgroep Postactieven (WGPA) gestuurd. Doel van deze brief 
was een verhoging van de (Voorlopige) Voorziening tegemoetkoming 
inkomensderving als gevolg van de ophoging van de AOW leeftijd(VV AOW-gat). 
Hoewel de ACOM van mening was, is en blijft dat de oplossing van het AOW-gat 
vanuit de politiek moet worden geregeld (daar ligt immers de oorzaak van het 
probleem) en niet vanuit (de werkgever) Defensie geïnitieerd of vanuit de 
Defensiebegroting gefinancierd zou mogen worden waren er op dat moment redenen 
genoeg om deze brief te sturen. 
 

Bij het tot stand komen van de VV AOW-gat is meerdere malen gesproken over het 
aanpassen van deze voorziening indien er zich bij de uitvoering van de regeling 
ontwikkelingen zouden voordoen die daar aanleiding toe gaven, en naar onze 
mening was daarvan zeker sprake. Naar aanleiding van de juridische procedures van 
individuele gedupeerde burgerambtenaren en militairen heeft de minister van 
Defensie, daartoe verplicht door de desbetreffende uitspraken van respectievelijk de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Rechtbank, nieuwe besluiten genomen.  
Op dat moment heeft de werkgever naar onze mening impliciet aangegeven dat deze 
nieuwe besluiten redelijk zijn voor de betreffende situatie.  
 

Vanuit een oogpunt van gelijke behandeling is het volgens de ACOM niet meer dan 
normaal dat eenieder die in dezelfde situatie heeft verkeerd, verkeert of komt te 
verkeren als één van deze twee voornoemde groepen die wel een procedure 
gevolgd hebben ook in aanmerking zou moeten komen voor dezelfde verhoogde 
AOW-gat-compensatie. In de praktijk betekent dit dat in ieder geval de VV AOW-gat 
dusdanig verhoogd wordt dat alle belanghebbenden niet langer het bruto bedrag 
betaald krijgt dat men aan AOW zou ontvangen maar men een dusdanige verhoogde 
bruto vergoeding gaat krijgen dat men netto (ongeveer) zou overhouden wat men 
netto aan AOW-bedrag zou ontvangen indien men op dat moment AOW-gerechtigd 
zou zijn.  
 

Voor de groep burgermedewerkers is er daarnaast een bedrag aan de compensatie 
toegevoegd hetgeen men rechtvaardigt doordat deze groep vanaf 2014 pensioen is 
gaan opbouwen met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Deze compensatie wordt 
ook uitbetaald gedurende de periode van het AOW-gat. 
 

 

 



 

Gezien het feit dat ook voor militairen de pensioenrichtleeftijd in 2015 naar 67 jaar is 
gegaan, acht de ACOM het redelijk dat ook zij hiervoor een extra AOW-gat-
compensatie ontvangen. Daarover zal met Defensie in het overleg nog worden 
gesproken.  
 

Voor beide groepen gaat het dan wel over minimaal €390 bruto per maand extra voor 
alleenstaanden en minimaal €200 extra voor gehuwden, en dat voor elke maand dat 
men het gat had, heeft of krijgt, En dat is dus boven op de eerdere voorlopige 
voorziening! Ook niet onbelangrijk in deze is dat doordat het amendement van 
Harbers/Nijboer dat op 8 december jl. is aangenomen, de financiering van deze 
verhoging van de VV AOW-gat (nagenoeg) geheel kan worden vergoed zonder extra 
beslag op de begroting van Defensie. 
 

Gisteren, 13 december 2016 is over dit onderwerp gesproken in een vergadering van 
de WGPA. De hiervoor weergegeven argumenten zijn door de ACOM ingebracht en 
de Minister gaf aan bereid te zijn de voor voornoemde groepen genomen besluiten 
op te nemen in de VV AOW-gat en derhalve toe te passen voor alle burgers en 
militairen in een vergelijkbare situatie. De Minister toonde zich zelfs bereid om te 
praten over een aanpassing van de besluiten voor de militairen aangaande nog niet 
toegepaste reparatie voor de verlaagde pensioenopbouw. Overigens zonder de 
toezegging dat daar op dat moment tot overeenstemming over zou kunnen worden 
bereikt. Mocht er echter instemming komen van alle CVO’s indien die reparatie 
aangepast zou worden dan was dat voor de Minister voldoende om voor dat deel 
terug te gaan voor een nader (en ongetwijfeld kort) beraad. 
 

Voor ons was de stelling derhalve simpel, de Minister was immers bereid om in te 
stemmen met ons voorstel. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat 
een lagere voorziening dan de eerder genoemde besluiten redelijk zou zijn en zou 
per direct de VV AOW-gat aangepast moeten worden aan de nieuwe besluiten, bij 
voorkeur inclusief de aanpassingen voor de verlaagde pensioenopbouw voor de 
militairen (vanaf 2015). Deze vraag is dan ook door ons voorgelegd aan de Minister 
en deze leek daartoe bereid. De vraag is door de Minister dan ook voorgelegd aan 
alle aanwezige Centrales van Overheidspersoneel CVO’s. 
 

Uiteraard heeft de ACOM volmondig ingestemd. De andere CVO’s (en dus andere 
vakbonden van defensiepersoneel) hebben hier echter niet mee willen instemmen en 
lijken het geen probleem te vinden dat mensen die in een vergelijkbare situatie 
hebben verkeerd, verkeren of komen te verkeren, dit geld (voorlopig) niet krijgen en 
wekken de indruk om pas over een aanpassing van de VV AOW-gat te willen praten 
op het moment dat alle juridische procedures zijn afgerond.  
 

 



 

 

 

In het kader van een optimale behartiging van de belangen van alle gedupeerden 
neemt de ACOM het standpunt in, dat er een nieuwe situatie zou kunnen ontstaan 
rondom het AOW-gat indien de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter voor 
dit soort aangelegenheden in Nederland – zich alsnog expliciet in positieve zin over 
deze ‘UKW-variant’ zou uitspreken. Er zou dan reden zijn om de alsdan ontstane 
nieuwe situatie rondom de VV AOW-gat opnieuw te bespreken.  
 

Als Defensie dus van de rechter te horen zou krijgen dat de voorgestelde 
compensatie nog steeds niet toereikend zou zijn zou er uiteraard wederom een 
aanpassing moeten volgen. Indien de rechter echter een ander standpunt zou 
innemen, in die zin dat Defensie eerder meer dan genoeg gedaan heeft wat betreft 
de compensatie van het AOW-gat dan zou in theorie de thans bevochten extra 
compensatie in gevaar kunnen komen. De rechter is immers onafhankelijk. Dergelijke 
risico’s voor onze gedupeerde leden wenst de ACOM niet te nemen. Onze 
zustercentrales kennelijk wel gezien de wijze waarop men de principes laat 
prevaleren. Een van onze zustercentrales gaf zelfs te kennen dat risico nadrukkelijk 
op de koop toe te nemen. 
 

Voor de ACOM onbegrijpelijk, maar de andere drie CVO’s waren niet bereid om de 
VV AOW-gat open te breken en de betreffende gedupeerden enkele honderden 
euro’s netto per maand (inclusief terugwerkende kracht) toe te laten komen. Voor de 
ACOM reden te meer om de Minister te verzoeken om nog voor de Kerst een 
vergadering van het Sector Overleg Defensie te beleggen.  

Normaliter wordt aan zo’n verzoek gehoor gegeven en in die vergadering wordt dan 
"officieel” vergaderd over dit onderwerp en aan de hand van de uitkomst van die 
vergadering (verhouding voor- en tegenstemmers) kan de Minister beslissen wat er 
dient te gebeuren. Ook over de uitkomst van die vergadering zullen wij u middels een 
nieuwsbrief informeren. Mochten de andere CVO’s volharden in hun nee-stem dan 
zullen alle betrokken medewerkers moeten wachten wat de toekomst gaat brengen 
maar is een extra compensatie voorlopig van de baan. 

 


