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Aan  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Defensie 
Dhr. J.H. ten Broeke 
Per mail: 1. cie.def@tweedekamer.nl 
                2. f.mittendorff@tweedekamer.nl 
 
Plaats en Datum : Torrevieja (Spanje) 29 januari 2017 
Kenmerk  : 2017/003  
Onderwerp  : AOW-gat militairen 
Referte : 1. Brief minister van Defensie 34 550 X – 55 dd. 06122016 
   2. Brief minister van Defensie 34 550 X – 68 dd. 20012017 
   3. Mijn brief aan Vz. Defensiecommissie nr. 2016/016  
 
Bijlage : -  :  
 
 
Geachte heer Ten Broeke, geachte leden van de commissie, 
 
Tijdens het Algemeen overleg op 22 februari a.s. zullen een tweetal brieven van de 
minister van Defensie (hierna: de Minister) inzake het AOW-gat militairen door u in 
behandeling worden genomen. Ik, en mijn collega’s die ik vertegenwoordig, zijn om 
verschillende redenen onaangenaam verrast over de inhoud van deze brieven.  
 
Allereerst wil ik u mijn diepe teleurstelling overbrengen over het feit dat de Minister ons 
heeft beloofd dat in januari de beloofde verhoging (waar wij het niet mee eens zijn) zou 
worden bijgeschreven. Vooralsnog heeft niemand iets ontvangen.  
 
De punten uit de brieven waarover wij voorts onaangenaam verrast zijn, zijn de 
volgende:  
 

1. De verwarring die de Minister veroorzaakt door het de ene keer over 90% en de 
andere keer over 100% compensatie te hebben; 

2. Door het bedrag van ons pensioen dat wij zouden hebben ontvangen als de 
AOW leeftijd niet was opgehoogd als uitgangspunt voor vergoeding te nemen  
en niet, zoals rechtvaardig zou zijn, onze UGM uitkering. 

 
In haar brieven heeft de Minister het enerzijds over  het volledig dichten van mijn AOW 
gat en anderzijds over het feit dat ons inkomen ,gedurende de periode van het AOW-
gat  nooit minder dan 90 procent bedraagt van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn 
uitgekeerd als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.  
Eerst wordt het AOW gat dus volledig gedicht en even later moet ik lezen dat er voorts 
besloten is om toch in ieder geval 90 procent veilig te stellen en dat niet mijn UGM 
uitkering als uitgangspunt wordt genomen van het te compenseren bedrag, maar mijn 
pensioen dat ik zou hebben gehad als de AOW gerechtigde leeftijd nog steeds 65 jaar 
zou zijn geweest.  
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Laat er geen misverstand over bestaan. Wij hebben, gezien de wetsgeschiedenis en 
de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens en de Rechtbanken, recht 
op 100% vergoeding. Daarbij is de UGM uitkering uitgangspunt en niet - zoals de 
Minister nu ineens doet voorkomen - het bedrag dat ik zou hebben ontvangen als de 
AOW leeftijd niet zou zijn opgehoogd maar 65 jaar zou zijn gebleven.  
 
In deze nieuwe gedachtesprong van de Minister (en haar ambtenaren) zie ik een 
slinkse wijze om zand te strooien in de ogen van de rechters. Immers, het hoger 
beroep van mijn zaak en vele andere zaken dient binnenkort op 20 april a.s.. Door met 
cijfers te strooien van 90 of 100%, lijkt het, ook voor de rechters, alsof wij geen 
financieel nadeel meer ondervinden en dat ons probleem is opgelost Met andere 
woorden, alsof wij geen belang meer hebben.  
 
Maar laat mij duidelijk zijn: met de oplossing waarmee de Minister nu komt, 
ondervinden wij nog steeds ongerechtvaardigd financieel nadeel en wordt er op 
generlei wijze recht gedaan aan onze bijzondere positie als militair. Deze oplossing en 
de wijze waarop dit als gunst aan ons wordt gepresenteerd, voelt alweer als een blijk 
van onwilligheid van de Minister om ons met het respect te behandelen enkel door ons 
te laten toekomen waar wij recht op hebben. Hieronder zal ik uitgebreider op 
bovenstaande punten ingaan.  
 
Na de maatregel om de AOW-leeftijd te verhogen voelde ik mezelf gediscrimineerd 
omdat mijn UGM uitkering zou worden stopgezet op mijn 65- jarige leeftijd terwijl dat 
voor jongere collega’s niet gold. Zowel door het College voor de Rechten van de Mens  
als door de Rechtbank Den Haag  ben ik in het gelijk gesteld. Om het te verduidelijken: 
Ik voelde me dus niet gediscrimineerd vanwege het feit dat mijn pensioen pas op 65 
jaar en 6 maanden ingaat en niet op mijn 65e. Het oordeel van het College is niet 
bindend, maar met dit oordeel in de hand stapte ik met een gerust hart naar de 
rechtbank. Niet omdat ik dat zo nodig wilde, maar omdat de Minister weigerde haar 
onwettige beleid te wijzigen.  De Rechtbank Den Haag oordeelde dat mijn beroep 
gegrond was. Vervolgens overwoog de rechtbank dat het aan de Minister is om het 
geconstateerde gebrek op een rechtens houdbare wijze te herstellen. De Minister dient 
dan ook een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.  
 
Het oordeel van het College lezende wordt het mij in ieder geval duidelijk dat de 
compensaties niet de zogenaamde oplossing op rechtens houdbare wijze inhoudt zoals 
de rechtbank Den Haag voorstaat.  
Met de wetenschap dat een rechter geen wetten maakt of wijzigt, maar wel controleert 
of een wet wordt nageleefd in de zin zoals deze is bedoeld, is het mij  - als leek zijnde -  
duidelijk, dat een rechter nooit en te nimmer op de stoel van de wetgever zal gaan 
zitten en de Minister een oplossing zal voorschrijven. De rechter zal de Minister (als 
wetgever) dus nooit direct opdragen de wet te wijzigen. Daarom zal de rechter m.i. 
nooit direct tegen de Minister zeggen dat ze “de wet moet wijzigen” zodat onze UGM 
uitkering kan doorlopen tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. De rechter gebruikt in plaats 
daarvan dan woorden als “dat het geconstateerde gebrek op een rechtens houdbare 
wijze te dient te worden hersteld”. 
 
Ik heb de stellige mening dat de rechter met het geconstateerde gebrek bedoelt dat – 
in strijd met de geest van de wet Uitkeringswet Gewezen Militairen (wet UGM),  mijn 
UGM uitkering niet doorloopt tot aan mijn AOW-leeftijd.  
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Met een rechtens houdbare wijze te herstellen kan door de rechter dan ook niet anders 
worden bedoeld dan dat de wet UGM moet worden aangepast om het wat leeftijd 
betreft te laten aansluiten bij de NIEUWE AOW gerechtigde leeftijd.   
Alleen op deze manier wordt er dus op een “rechtens houdbare wijze” een einde 
gemaakt aan de rechtsongelijkheid die is ontstaan en door het traineren aan de zijde 
van de Minister blijft voortbestaan.  
De wijze die de Minister nu voorstaat is niet het juiste antwoord op het onrechtmatige 
beleid. De gehele gang van zaken begint daadwerkelijk  op een soort van “koehandel” 
te lijken.  
Het is mij duidelijk wat de Minister met het maken van leeftijdsonderscheid beoogt. 
Haar doelstelling is om de UGM uitkering af te bakenen tot diegenen die financiële 
compensatie nodig hebben. Dat is volgens het College als de Rechtbank een legitiem 
doel van het gemaakte onderscheid. 
Het nu door de Minister gehanteerde middel om haar doelstellingen te bereiken zou 
voor mij (ons) een groot verlies aan inkomsten met zich meebrengen in verhouding met 
mijn (onze) UGM (en dus niet ons misgelopen AOW).  
De rechtbank Den Haag oordeelt dan ook dat het door de Minister gemaakte 
onderscheid op grond van leeftijd niet objectief gerechtvaardigd is op grond van de Wet 
Gelijke Behandeling op grond van leeftijd . Derhalve handelt de Minister volgens de 
rechtbank in strijd met de wet.   
Door deze veroordeling zijn alle andere gronden irrelevant geworden en doet de 
rechtbank bewust geen uitspraak of  het door de Minister gehanteerde middel geschikt 
of ongeschikt is.  
Daarom is de Minister in de veronderstelling dat  een “simpele aanpassing” van de 
hoogte van de tegemoetkoming voldoende moet zijn om het door haar gehanteerde 
middel passend te maken. 
Naar mijn mening berust dit echter op een misverstand van de Minister.  
 
De rechtbank Den Haag mag dan weliswaar geen oordeel hebben gegeven of het door 
haar gehanteerde middel geschikt of ongeschikt is om het doel te bereiken, het College 
voor de Rechten van de Mens heeft dat in haar bovengenoemd oordeel wel gedaan. 
Dit College geeft in punt 3.21 van zijn oordeel duidelijk aan dat dit College het door de 
Minister gehanteerde middel ongeschikt vindt om het doel te bereiken. Ik hoop u 
hiermee het argument te geven om de Minister te laten inzien dat zij met het voorstel 
nog steeds in strijd met de wet zou handelen. 
 
Hieronder ten aanzien van de te bespreken brieven puntsgewijs nog het volgende:   

1. In referte onder punt 3 genoemde brief, heb ik u een tabel met een aantal 
loonspecificaties doen toekomen die stuk voor stuk haar bewering weerlegde 
dat wij – na toekenning van de eerste compensatie – “slechts” een 
inkomensverlies hadden van ten hoogste € 300,00. U nam dit klakkeloos aan 
van de Minister, maar het klopte niet. Gezien deze ervaring heb ik geen enkel 
vertrouwen meer in haar bewering dat 90 procent van het AOW-gat gedekt zal 
worden. Zeker niet nadat ze in dezelfde brief begint dat het AOW-gat volledig 
gedekt zal worden. Wat slordig om zoiets te schrijven.  

2. In referte onder punt 1 genoemde brief van de Minister schrijft ze in haar laatste 
volzin dat de hogere compensatie uiterlijk in januari 2017 zal worden verrekend. 
Zoals ik hier boven heb gemeld heeft dit niet  plaatsgevonden. Ook bij navraag 
aan diverse collega’s kreeg ik geen positief antwoord. Tenslotte heb ik het ABP 
gebeld en daar kreeg ik te horen dat alles nog zelfs uitgewerkt moest worden. 
Op het moment dat ik u dit schrijf heeft het er alle schijn van dat ook in de 
maand februari niets wordt uitbetaald. 
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3. Nu in haar in referte onder punt 2 genoemde brief  beweert de Minister weer dat 
uitbetaling van de “verhoogde tegemoetkoming” in de maand januari zal 
plaatsvinden. Haar brief  is namelijk van 20 januari 2017 en ze schrijft u, dat 
uitbetaling “deze maand” zal plaatsvinden. Januari mag ik dus aannemen. Of is 
dit weer een slordigheid? Ook hier klopt dus niets van. Dit kan ook helemaal niet 
als je je bedenkt wat een gigantische operatie dit is voor het uitvoeringsorgaan 
ABP. Om dit uit te kunnen voeren moet er een gigantische logistiek worden 
opgezet.  

 
De laatste verhoging van de tegemoetkoming lijkt dus weliswaar een mooie geste van 
de Minister, maar dit is slechts een compensatie van onze directe inkomsten. Over 
hetgeen wij indirect verliezen bij haar maatregel wordt met geen woord gerept. Toch 
heb ik daar al menig keer – ook bij u - aandacht voor gevraagd. Als onze UGM niet 
wordt doorgetrokken tot aan de AOW-leeftijd missen wij namelijk de volgende indirecte 
inkomsten. 

1. Omdat onze UGM uitkering gekoppeld is aan de lonen bij Defensie, stijgt donze 
UGM uitkering ook mee met eventuele verhogingen. Degene die dus 2 jaar en 6 
maanden “slechts” een compensatie krijgt uitgekeerd in plaats van een UGM 
uitkering, doet dus ook niet mee met de loonstijgingen die zich in de tijd van het 
AOW-gat van 2 jaar en 6 maanden eventueel zullen voordoen.  

2. Het directe gevolg van het gestelde onder 1 is dat hierdoor voor betrokkenen 
ook een verlies aan pensioeninkomsten zal ontstaan. Immers zijn de 
pensioenen voor het Defensiepersoneel gekoppeld aan het eindloon. 

3. Omdat het ABP m.i.v. 1 januari 2015 de zogenaamde pensioenrekenleeftijd voor 
al haar leden  – dus ook voor de militair – op 67 jaar heeft gesteld, maar de 
militair – in tegenstelling tot alle overige pensioenleden – al op 65 jarige leeftijd 
zijn ouderdomspensioen wordt uitgekeerd, vindt er geen pensioenopbouw meer 
plaats. Bij een AOW-gat van 2 jaar en 6 maanden scheelt dit een gemis van 
1,25 dienstjaren met gevolg een  evenredig lagere pensioenuitkering.  

 
Ik hoop dat ik u duidelijk heb kunnen maken waarom wij ons - ook na de voorgestelde 
compensatie - zo druk blijven maken over de situatie waarin wij verkeren of gaan 
verkeren als gevolg van het  AOW-gat. We zijn nog steeds kwaad en zeer teleurgesteld 
dat de coalitiepartijen VVD en PvdA  tegen de motie Knops – Van Dijk hebben 
gestemd. Met de uitgangspunten zoals de Minister deze nu hanteert, zullen wij nog 
steeds een groot financieel probleem hebben, al zou zij beloven de volle 100% te 
compenseren.   
Ik hoop dat ik u opnieuw onze enorme teleurstelling over het op tafel liggende bod van 
de Minister heb kunnen overbrengen, maar ook het verborgen gevaar voor onze 
financiële positie dat erin besloten ligt. Mijn vrees dat de oplossing uitblijft en vele van 
mijn collega’s daardoor in reële en urgente  problemen komen, begint zich af te 
tekenen. Ik vraag u dus NOGMAALS hier iets aan te doen door de Minister te dwingen 
ons de enige rechtvaardige oplossing te bieden namelijk: onze UGM uitkering door te 
laten lopen tot aan onze NIEUWE AOW gerechtigde leeftijd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
A.A.M. (Loek) van den Heuvel 


