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Tweede Kamer, Personeel Defensie 

 
VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG 
Concept  

De vaste commissie voor Defensie heeft op 28 juni 2017 overleg gevoerd met mevrouw 
Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, over:  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 16 maart 2017 met de reactie op 
het rapport "Defensiepersoneel geeft minister een rode kaart" (34550-X, nr. 
79);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 17 maart 2017 inzake toezegging 
tijdens het wetgevingsoverleg Personeel op 9 november 2016 over een 
gesprek met medewerkers van de Defensie Bewakings- en 
Beveiligingsorganisatie (DBBO) (34550-X, nr. 80);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 27 maart 2017 inzake brochure 
RIVM met uitkomsten van het literatuuronderzoek naar de effecten van 
chroom-6 op de gezondheid (34550-X, nr. 83);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 29 mei 2017 inzake uitspraak 
Centrale Raad van Beroep over de compensatie van het AOW-gat door 
Defensie aan voormalige burgermedewerkers met een wachtgelduitkering 
(34550-X, nr. 88);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 17 mei 2017 inzake 
personeelsrapportage Defensie over 2016 (34550-X, nr. 90);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 6 juni 2017 inzake uitspraak 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake de compensatie van het AOW-gat 
door Defensie aan oud-burgermedewerkers met een wachtgelduitkering 
(34550-X, nr. 97);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 23 juni 2017 met de reactie op het 
verzoek van de commissie inzake omgang met klokkenluider Brigade 
Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee 
(28844, nr. 117);  

• de brief van de minister van Defensie d.d. 21 juli 2017 met nadere 
informatie over het voorval in Oirschot op 12 juni 2017 (34550-X, nr. 98).  

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.  

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Defensie, 
Ten Broeke 

De griffier van de vaste commissie voor Defensie, 
De Lange 

Voorzitter: Ten Broeke 
Griffier: De Lange 

Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Belhaj, Van den Bosch, Ten Broeke, 
Diks, Karabulut, Knops en Popken, 
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en mevrouw Hennis-Plasschaert, minister van Defensie. 

Aanvang 10.02 uur. 

De voorzitter: 
Ik heet de minister en de ambtenaren die haar vergezellen van harte welkom. Ik heet 
ook allen in de zaal van harte welkom. Mevrouw Belhaj schuift nu aan bij de 
woordvoerders die ons inmiddels met hun aanwezigheid hebben verblijd. Ik hanteer in 
eerste termijn een spreektijd van vijf minuten en sta twee interrupties per fractie toe. 
 
Mevrouw Popken (PVV): 
Voorzitter. Er staan vandaag diverse onderwerpen op de agenda, maar voor de PVV is 
het AOW-gat van het Defensiepersoneel veruit het belangrijkste onderwerp. Dit geldt 
niet alleen voor de PVV, maar vooral voor het Defensiepersoneel zelf. Ik ben nu ruim 
drie maanden Tweede Kamerlid en er is geen onderwerp waarover zo veel militairen me 
aanspraken of mailden als het AOW-gat. Dit probleem had er nooit hoeven zijn als het 
kabinet de AOW-leeftijd op 65 jaar had gehouden. De Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) heeft uitspraak gedaan en heeft de werknemers in het ongelijk gesteld. De 
CRvB meent dat de compensatie toereikend is. Ik schets kort waar het op neerkomt. Het 
kabinet verhoogt de AOW-leeftijd, het kabinet creëert hiermee een AOW-gat en het 
kabinet compenseert dit maar deels, waardoor er een AOW-gat blijft bestaan. Als het 
Defensiepersoneel naar de rechter stapt, krijgt het kabinet gelijk. Zo spreekt wellicht het 
recht, maar het is niet rechtvaardig. Het Defensiepersoneel is hierdoor slachtoffer 
geworden van het keiharde kabinetsbeleid. De reactie van de minister spreekt 
boekdelen: we werken aan het vertrouwen. Dit is eigenlijk de enige boodschap in de 
brief van de minister. Dit vertrouwen komt er natuurlijk niet als ze haar eigen personeel 
zo behandelt, als ze hen een euro afpakt en hun er een duppie voor teruggeeft, zoals 
men dat zo mooi zegt. 
 
Het is duidelijk wat er moet gebeuren. De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar en Rutte 
II, dat versneld de hogere leeftijd invoerde en daarna koppelde aan de 
levensverwachting, dupeert de Defensiemedewerkers en moet met een oplossing 
komen. De staat van het kabinet is echter bekend. Het is demissionair en kan nu niet 
veel meer. Dit probleem wordt tijdens dit algemeen overleg dan ook niet opgelost. De 
oplossing moet iets verderop gevonden worden, aan de onderhandelingstafel. Dit legt 
het manco van dit algemeen overleg bloot. Ik zeg hier in mijn tweede termijn nog iets 
meer over. 
 
De heer Van den Bosch (VVD): 
Voorzitter. Ik ben pas drie maanden Kamerlid, maar ik ben trots op wat ik de afgelopen 
maanden bij mijn werkbezoeken — afgelopen zondag was ik nog bij de marine — heb 
gezien van de enorme inzet en drive van het personeel van de krijgsmacht om er iets 
van te maken. Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Defensie is niet het departement 
dat in de afgelopen twintig jaar het meeste geld heeft ontvangen in dit land. Juist 
hierdoor heb ik veel respect voor de inzet en de mentaliteit die de mensen die bij de 
krijgsmacht werken, elke keer weer tonen. We komen uit heel moeilijke tijden. Dit blijkt 
ook bij andere beroepsgroepen die er graag op vooruitgaan, maar uiteindelijk kunnen we 
een euro maar één keer uitgeven. We moeten ons realiseren dat een euro die naar 
Defensie gaat, niet naar onderwijs of gezondheidszorg kan. We moeten dit bedenken bij 
elke euro die we uitgeven. 
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Mevrouw Popken (PVV): 
Ik begrijp heel goed dat iedere euro die dit kabinet uitgeeft aan Defensie, niet aan zorg 
kan worden uitgegeven, maar begrijpt mijn VVD-collega dan ook dat iedere euro die van 
ons Defensiepersoneel wordt afgepakt door het AOW-gat, door het personeel niet kan 
worden uitgegeven aan de hypotheek, de boodschapjes, het onderwijs? Zo ja, welke 
oplossing ziet hij hiervoor? 
 
De heer Van den Bosch (VVD): 
Natuurlijk begrijp ik dit, maar de PVV weet ook dat dit in de afgelopen jaren voor heel 
veel beroepsgroepen gold. Ik denk dat er geen Nederlander is die er in de afgelopen 
jaren niet op achteruit is gegaan. Volgens mij is het de taak van het nieuwe kabinet om 
de positie van zo veel mogelijk mensen te verbeteren. We moeten bekijken hoe dit loopt 
nu de economie beter draait. Ook dan moet het geld verdeeld worden. Defensie lijdt al 
twintig jaar onder bezuinigingen, niet alleen op het personeel maar op de krijgsmacht in 
zijn geheel. Dit is een groot verschil met andere departementen zoals Onderwijs en 
Volksgezondheid, waar heel veel geld extra naartoe is gegaan. 
 
Mevrouw Popken (PVV): 
Natuurlijk heeft men in heel Nederland de klappen van dit kabinet gevoeld. Praktisch 
iedereen is erop achteruitgegaan. Wij zijn daar heel erg tegen en er moet snel iets aan 
gedaan worden. We hebben het nu over mannen en vrouwen van wie een groot deel op 
gevaarlijke missies wordt gestuurd dankzij het kabinet van de VVD en de PvdA. Zij 
riskeren hun leven voor veiligheid en vaderland. Ze komen terug en denken dat ze een 
pensioen hebben en een bepaalde pensioenleeftijd en worden dan keihard gepakt. Dat 
is ronduit asociaal. Ik begrijp dit echt niet van een partij die zegt dat ze opkomt voor de 
militairen. We zijn o zo trots, maar ondertussen "paf paf boem"; bekijk het maar. 
 
De heer Van den Bosch (VVD): 
Het is goed om aan te geven dat het gat geldt voor de mensen die al met pensioen zijn. 
Dat zijn niet de mensen die nu op missie gaan. Het is een iets ander verhaal, want het 
grote gat zit bij de gepensioneerden. Ik ben in de historie van het afgelopen jaar 
gedoken. Uiteindelijk hebben de PvdA en de VVD er met de motie-Harbers/Nijboer voor 
gezorgd dat er 8 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het AOW-gat om in ieder geval 
de 90% te halen, wat we daar verder ook van vinden. Ik heb van de PVV nooit een 
amendement gezien met geld en dekking voor de vraag waar dat geld vandaan moet 
komen. Ik wil hier heel duidelijk over zijn. Iedereen kan van alles roepen in dit land, dat 
geldt ook voor andere onderwerpen, maar uiteindelijk is het boter bij de vis. Dan moet je 
in de Kamer ook met een concreet amendement komen en zeggen dat je een paar 
honderd miljoen over hebt voor het AOW-gat. Ik heb in mijn overzicht niet zo'n actie van 
de PVV gezien. De PVV is daarin overigens niet de enige. Het is mooi om te roepen, 
maar dan moet je het ook laten zien. 
 
De voorzitter: 
Mevrouw Popken wil iets rechtzetten. 
 
Mevrouw Popken (PVV): 
Feitelijk zegt de heer Van den Bosch dat de Partij voor de Vrijheid geen oplossing 
voorstaat. Die is heel duidelijk: verhoog de AOW-leeftijd niet. 
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De heer Van den Bosch (VVD): 
Mede door alle bezuinigingen is er de laatste jaren een negatief beeld ontstaan van 
Defensie als werkgever. Dit is voor de lange termijn funest. Zelfs als er straks geld bij 
komt, moeten er wel bereidwillige mensen gevonden kunnen worden om aan te nemen. 
Dit is extra moeilijk in een opkomende economie, waarin bedrijven goed draaien en veel 
goedgeschoold personeel nodig hebben. Er lopen vanuit Defensie al verschillende 
initiatieven om dit beeld te verbeteren. Kan de minister hiervan een overzicht geven? Is 
zij van mening dat er meer gedaan moet worden om dit beeld te verbeteren? 
 
Tot slot steun ik de oproep van de inspecteur-generaal der krijgsmacht (igk) aan zowel 
de bonden als de minister om hun best te doen om overeenstemming te bereiken in het 
cao-overleg. 
 
De heer Knops (CDA): 
Voorzitter. Ik spreek mede namens de ChristenUnie-fractie, die hier niet aanwezig kan 
zijn. 
 
De minister compenseert het AOW-gat maar gedeeltelijk en dan ook nog door een greep 
uit het arbeidsvoorwaardenbudget te doen, waar de bonden natuurlijk boos over zijn. Ik 
heb al eerder aangegeven dat ik dat wel begrijp. De regeling mag dan volgens de 
rechter in stand blijven, maar blijft onbevredigend. Onze fractie blijft dan ook voorstander 
van volledige compensatie. De minister laat bovendien de actief dienenden opdraaien 
voor de compensatie en beperkt daarmee de ruimte voor verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden. Die ruimte is onder dit kabinet al beperkt. Klopt het dat de minister 
vorig jaar geld overhield op de P-exploitatie (personeel) en dat heeft ingezet voor 
materieel? Als dat zo is, waarom heeft ze dat dan niet aan het personeel ten goede laten 
komen? 
 
De vraag is wat de minister gaat doen. We hebben veel woorden, ook van waardering, 
gehoord, maar in de Voorjaarsnota heeft het demissionaire kabinet een kans gemist. Op 
de vraag of de minister bereid is een beroep te doen op de minister van Financiën voor 
geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, luidt het antwoord: "Het 
referentiemodel bepaalt de financiële ruimte die overheidssectoren, waaronder 
Defensie, voor de arbeidsvoorwaarden beschikbaar hebben." Dat is natuurlijk een heel 
bureaucratisch antwoord. Met zo'n houding schiet het personeel weinig op. Ik heb dit 
gisteren ook aan de orde gesteld. Vicepremier Asscher, een PvdA-minister, roert zich 
wel, ligt op ramkoers met het kabinet en pleit ervoor om de lerarensalarissen te 
verhogen. De minister van Financiën, ook van de PvdA, roept openlijk op tot 
loonstijgingen. Als het echter om Defensie gaat, geeft het kabinet niet thuis. Hoe denkt 
de minister dat dit overkomt bij haar personeel? Als we het hebben over vertrouwen 
betekent dit boter bij de vis op het moment dat daar mogelijkheden voor zijn. Ook dit 
demissionaire kabinet had de mogelijkheid om afspraken te maken. Hoe kan Defensie in 
deze situatie, waarin er geen perspectief is en sprake is van een deadlock tussen 
werkgever Defensie en de bonden, een perspectief schetsen voor de mensen in de 
organisatie waardoor mensen actief blijven voor Defensie? Ik maak me grote zorgen 
over de uitstroom en roep de minister op om met concrete voorstellen te komen voor de 
manier waarop zij het vertrouwen gaat herstellen. Ik ben benieuwd hoe zij dit zelf ziet. 
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Mevrouw Belhaj (D66): 
Voorzitter. Het is al door mijn collega's gezegd en het wordt door iedereen beaamd: het 
personeel is het belangrijkste kapitaal van Defensie. Al enige tijd hebben we gesprekken 
over de vraag hoe we er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat de bezuinigingen, de 
ontevredenheid en soms ook de gigantische achterstand zo snel mogelijk worden 
ingehaald. Het is duidelijk: de minister en de vakbonden komen er samen niet uit. Al 
ruim vier jaar is er geen nieuw arbeidsvoorwaardenpakket.  

 
Mevrouw Popken (PVV): 
Ik heb met interesse naar het verhaal van mevrouw Belhaj van D66 geluisterd. De PVV 
is absoluut voor vrouwen binnen Defensie en zeker voor gekwalificeerde vrouwen en de 
goede mensen, man of vrouw, op de goede plek. Mevrouw Belhaj maakt zich er nogal 
druk om dat dit niet goed loopt. Zij maakt zich echter minder druk om het AOW-gat, waar 
zij mede verantwoordelijk voor is. Heeft D66 misschien een oplossing voor dat probleem 
voor ogen, in plaats van met moties over vrouwen binnen de Defensietop te smijten? 
 
Mevrouw Belhaj (D66): 
Het is maar goed dat ik vanochtend om 7.00 uur een uurtje heb gebokst, waardoor ik dit 
nu niet hoef te doen. Ik ben verbaasd over de uitspraak van de PVV omdat — ik zeg het 
maar één keer — mevrouw Popken hier nog maar drie maanden is en ik wat langer. We 
hebben ons ingezet voor het AOW-gat en aangegeven wat we daarvan vinden. Dat is 
niet veranderd. Ik weet niet waar zij het vandaan haalt om te suggereren dat dit voor mij 
minder relevant is. De heer Knops heeft het prima geformuleerd. Ik ken de PVV als een 
partij die in het verleden vrouwen binnen Defensie altijd buitengewoon belangrijk heeft 
gevonden, maar blijkbaar mag ik concluderen dat dit niet meer zo is. 
 
Mevrouw Popken wil het graag hebben over het AOW-probleem. Dat kan weer 
opgesplitst worden in twee zaken waarvan er één het verhogen van de 
pensioengerechtigde leeftijd is, waar D66 nog steeds achter staat. Dit heeft te maken 
met het feit dat de kwaliteit van leven enorm verbeterd is, waar we allemaal trots op 
mogen zijn, waardoor er vooral veel fitte mensen bij Defensie werken. Daarover zal zij 
geen ander verhaal horen; we staan nog steeds achter het verhogen van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Van het AOW-gat heb ik al aangegeven dat het een 
probleem is dat ongeveer tijdens het sluiten van het herfstakkoord is ontstaan. Het was 
de intentie om het samen met de vakbonden op te lossen. Dat is niet goed gebeurd. De 
Kamer heeft zich daar druk overgemaakt en heeft met een paar partijen, waaronder de 
partij van mevrouw Popken, geconcludeerd dat het AOW-gat niet rechtvaardig is en dat 
er tot 100% aangevuld moet worden. Ik weet niet welk gedeelte van mijn verhaal 
mevrouw Popken "geblaat" vindt, want volgens mij ben ik volstrekt helder. Ik hoop van 
harte dat zij heeft geluisterd naar de inhoud van mijn betoog. 
 
Mevrouw Diks (GroenLinks): 
Voorzitter. In de korte tijd dat ik als Kamerlid actief ben, kan ik al constateren dat de 
organisatie van Defensie kraakt en piept in al haar voegen, in die van personeel, 
materieel, ondersteuning en noem maar op. Als we kijken naar het feit dat het 
Defensiepersoneel de minister een rode kaart heeft gegeven, ben ik benieuwd of de 
minister kan aangeven wat er tot nu toe concreet is bereikt met het extra budget ten  
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behoeve van het op orde krijgen van de basisgereedheid. Kan de minister aangeven 
waaraan dit extra budget voornamelijk is besteed?  

Er ligt een uitspraak van de rechter over het AOW-gat. Daarmee komt er in feite een 
eind aan het conflict over de oplossingen voor dit gat. Toch zijn de vakbonden en het 
personeel onverminderd kwaad over de voorstellen van de minister. Ziet de minister 
mogelijkheden om aan deze onvrede tegemoet te komen? Hoe kijkt de minister terug op 
het verloop van dit conflict? Er is aangeven dat de communicatie slecht is verlopen en 
dat er lange tijd veel onzekerheid was. Graag een reactie van de minister waarin zij ook 
aangeeft hoe dit beter had gekund of in de toekomst beter zal gaan. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
In de brief van de minister over de resultaten wordt de indruk gewekt dat het spoedig 
allemaal wel vlot zal trekken en los zal lopen. Dat lijkt mij een illusie, zeker gezien het 
vastgelopen cao-overleg tussen de bonden en Defensie. Andere collega's refereerden er 
al aan. Als de minister voor het aantreden van een nieuw kabinet nog iets wil doen om 
het vertrouwen in Defensie te herstellen, kan zij dit moment aangrijpen om het overleg te 
hervatten. De bonden zijn woest over het eenzijdige eindaanbod van de kant van 
Defensie, onder andere omdat Defensie zich niet aan eerder gemaakte afspraken zou 
houden en er leugens zouden zijn verspreid. 
 
Het AOW-gat is voor 90% gecompenseerd, maar niet voor 100%, wat een breed 
gedeeld verzoek vanuit de oppositie was. Waarom is er niet voor gekozen om voor de 
volle 100% te compenseren? Klopt het dat de compensatie van 90% is gedaan met het 
arbeidsvoorwaardengeld dat bestemd is voor het personeel dat nu bij Defensie werkt? 
Dat kan toch niet? Wanneer gaat het voormalige Defensiepersoneel eindelijk het effect 
van de regeling op de bankrekening merken? Ik begrijp dat velen het geld nog niet 
ontvangen hebben. Ze hebben dat echter wel nodig, want het gaat om veel geld dat 
mensen nodig hebben om van te kunnen leven. 
 
De vergadering wordt van 10.40 uur tot 10.50 uur geschorst. 
 
De voorzitter: 
We gaan luisteren naar de eerste termijn van de zijde van het kabinet. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Voorzitter. Dank, ook aan de leden voor de gestelde vragen en de woorden die zijn 
gesproken. Het zijn veelal mooie woorden en woorden van waardering voor de inzet van 
onze mensen. Ik begrijp goed wat wordt gezegd over het vertrouwen en de ondermijning 
daarvan in de afgelopen jaren. We hebben daar vaak in de Kamer over gesproken. Ik 
heb toen ook onomwonden gezegd dat vertrouwen te paard gaat en te voet komt. Het 
duurt echt nog even voordat het vertrouwen is hersteld. Ik kom daar straks op terug. 
 
Zonder op partijen in te zoomen, merk ik op dat niet iedere partij hier aan tafel grote 
intensiveringen voor ogen heeft als zij aan Defensie denkt. Als ik dan het gemak hoor 
waarmee wordt gezegd dat het zus of zo moet of dat er meer gedaan moet worden, dan 
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merk ik op dat bij een aantal partijen duizenden militairen de organisatie hadden moeten 
verlaten als ik hun verkiezingsprogramma zou volgen. Dan was er überhaupt geen 
sprake van een wachtgeldregeling of doorstroom naar FPS fase 3 geweest, om maar 
iets te noemen. Ik vraag om enige nuance, ook van de zijde van de Kamer, als het gaat 
om het feit dat we met beperkte middelen soms scherpe keuzes moeten maken. Ik ga 
niet voorbij aan het feit dat die keuzes buitengewoon pijnlijk kunnen zijn. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Ik begrijp wel dat de minister enigszins emotioneel wordt wanneer bijvoorbeeld de SP 
zegt dat de minister goed voor het personeel moet zorgen en tegelijkertijd andere 
keuzes maakt in de manier waarop zij tegen Defensie aankijkt. Wij zouden niet 4,5 
miljard aan dure straaljagers uitgeven of dure onderzeeboten kopen. Wij zouden er 
inderdaad voor kiezen om het personeel goed te behandelen. Het probleem is dat dit 
kabinet en ook voorgaande kabinetten alles tegelijk wilden. Er moest bezuinigd worden, 
maar tegelijkertijd moesten wij ook meedoen aan allerlei missies. Om het heel concreet 
te maken: de minister heeft keuzemogelijkheden. Waarom wordt bijvoorbeeld het geld 
dat over is gebleven op de Defensiebegroting, uitgegeven aan materieel in plaats van 
tegemoet te komen aan het personeel en het probleem met het AOW-gat op te lossen? 
Die keuzes kan de minister ook maken. Deelt zij dat? 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Ik denk dat mevrouw Karabulut naarmate we meer debatten gaan voeren, demissionair 
of niet, echt wel gaat inzien dat er volop nee wordt gezegd, ook als het gaat om de 
deelname aan missies. Daarnaast zijn er ook dingen als begrotingsregels en kan ik niet 
zomaar schuiven van de M van materieel naar de P van personeel of andersom of het 
budget voor internationale veiligheid laten leegstromen om het voor personeel aan te 
wenden.  

 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Dat verwacht ook niemand van de minister, maar het punt is dat er wel degelijk keuzes 
worden gemaakt zonder dat die passen in een totaalvisie, zoals het aanschaffen van 
allerlei onderzeeboten en dure straaljagers. Er is een keuze gemaakt om de AOW-
leeftijd te verhogen en om het AOW-gat niet te compenseren. Erkent de minister op z'n 
minst dat de visie erop neerkomt dat er meer moet gebeuren met minder geld en dat dat 
ten koste gaat van het personeel? We hebben het over financiële zaken, maar het gaat 
ook ten koste van het vertrouwen. Er zijn allerlei problemen met veiligheid en 
klokkenluiders. De gehele organisatie piept en kraakt. Erkent zij op z'n minst dat een 
nieuw kabinet met een nieuwe integrale visie moet komen waarbij de belangen van het 
personeel voorop worden gesteld? 
 
De voorzitter: 
In een interruptie is er geen tweede termijn. We moeten een beetje discipline 
opbrengen, want anders gaat het te lang duren. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Jarenlang was het adagium voor Defensie "meer voor minder", helaas ook vanuit de 
politiek. Toen de financiële crisis Nederland bereikte, werd van ieder departement, ook 
van Defensie, verwacht dat het een bijdrage leverde. Dat dit voor Defensie vergaande 
gevolgen had, heeft en nog steeds heeft, is evident.  
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Hoe dan ook, keuzes worden gemaakt. We kunnen verschillen van mening over de 
keuzes en de uitkomsten ervan, maar het gaat me aan het hart als ik het gemak hoor 
waarmee wordt gezegd dat het maar even geregeld moet worden terwijl niet wordt 
nagedacht over de vraag welke rijksbrede begrotingsregels van toepassing zijn en terwijl 
eigenlijk wordt gepleit voor het verder bezuinigen op Defensie. Dan hoeven we helemaal 
niet meer te spreken over een voorziening voor het AOW-gat, omdat we duizenden 
mensen ontslaan en wachtgeldregelingen in het overleg met de bonden überhaupt niet 
meer ter tafel komen. 
 
 
Allereerst wil ik nu doorgaan met het AOW-gat. 
 
De voorzitter: 
Heel graag. Daarmee zijn van beide zijden de inleidende opmerkingen volgens mij 
gemaakt. Ik verzoek u dan nu de feitelijke beantwoording van de vragen ter hand te 
nemen. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Mevrouw Popken, maar ook andere woordvoerders, spraken over het AOW-gat. Zij uitte 
daarover haar ongenoegen, en dan druk ik me diplomatiek uit. De Kamer weet dat we in 
eerste instantie hebben gekeken naar een andere voorziening voor het AOW-gat. Bij de 
oorspronkelijke voorziening betaalde Defensie het brutobedrag van de ontbrekende 
AOW in de periode tussen 65 jaar en de AOW-leeftijd. Daarover moest echter nog 
belasting worden betaald. Omdat mensen voorafgaand aan het bereiken van de AOW-
leeftijd meer belasting en AOW-premie betalen over het inkomen dan na de AOW-
leeftijd, viel deze tegemoetkoming netto lager uit dan de netto-AOW. Defensie heeft 
hierover gesproken met de bonden. Daarover is met een aantal bonden toentertijd 
instemming bereikt. Met de beperkte beschikbare middelen waren we op zoek naar een 
manier om hiervoor een zo goed mogelijke regeling te treffen. Uiteraard zochten we ook 
steeds de balans tussen actief dienend personeel en zij die de diensten hebben 
verlaten. 
 
Er is toen gezegd: ga terug naar de tekentafel. Natuurlijk vond ik dat verschrikkelijk, 
want ook ik wilde graag het beste op tafel leggen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar 
ook voor bijvoorbeeld de HDP (Hoofddirecteur Personeel). Wij kregen opdracht om ons 
huiswerk opnieuw te doen. Dat deden we. Nu hebben we een voorziening voor het 
AOW-gat waarmee het voor burgers en militairen wordt gecompenseerd in die zin dat 
Defensie een bedrag betaalt dat netto even hoog is als de netto-AOW. Op deze manier 
wordt het ontbreken van de AOW volledig gecompenseerd. Daarnaast wordt het 
inkomen aangevuld tot in ieder geval 90% van het netto-inkomen dat zou zijn uitgekeerd 
als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 zouden zijn geweest. 
 
We hebben heel erg gekeken naar een manier waarop we ervoor konden zorgen dat we 
een soort bodem hanteren. Natuurlijk klinkt 100% heel erg fijn, maar ik heb net al 
uitgelegd dat ik niet beschik over een enorme pot generale middelen waaruit ik af en toe 
een greep kan doen. Dat geldt helaas ook voor de minister van Financiën. Het verschil 
in kosten tussen compenseren voor 90% en compenseren voor 100% is fors. Het gaat 
er namelijk om dat we een netto-effect bruto moeten afdekken. De effecten van de 
belasting- en premiedruk hierop zijn hoog. 90% kostte ons ongeveer 120 miljoen extra. 
Dat konden we toen dekken, onder andere met de middelen van het amendement van 



 ONGECORRIGEERD STENOGRAM 
 Verslag AO van 28 juni 2017  9 

 

 
Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag 
niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl 

de VVD en de PvdA. 100% kost circa 340 miljoen euro extra. 
 
Dat zijn toch overzichtelijke bedragen, denkt de commissie nu, maar ik schetste net de 
tekorten die we overal in de organisatie hebben en de balans die we steeds zoeken 
tussen het actief dienend personeel en zij die de dienst hebben verlaten. Ook de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft inmiddels geoordeeld dat deze voorziening 
volstaat. Als ik kijk naar de manier waarop elders in de samenleving wordt omgegaan 
met het AOW-gat, vind ik dit echt een keurige compensatie. Ja, ik kan me goed 
voorstellen dat je ervan baalt als je tijdelijk zakt in inkomen, maar je hebt wel die 
minimale grens. Het is echt niet zo dat Defensie hier haar verantwoordelijkheid ontloopt, 
maar het gaat om veel geld. 
 
Ik moet even kijken wat ik hierover verder nog kan zeggen. Wanneer wordt het 
uitbetaald? Volgens mij gebeurt dat met ingang van 1 juni. Voor hen die nog steeds 
geen middelen hebben ontvangen en voor alle anderen wordt door het ABP aangegeven 
wanneer ze dat zullen ontvangen, in ieder geval hopelijk zo spoedig mogelijk. We zijn 
dus al begonnen met de uitbetalingen. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Moet ik dit opvatten als "dat gebeurt ook rond 1 juni" of als "dat kan nog maanden 
duren"? 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Sorry. Het ABP voert het voor ons uit. Het is een complexe operatie, juist omdat we 
mensen zo veel mogelijk tegemoet willen komen; vandaar ook die bodem van minimaal 
90%. Het ABP is al gestart op 1 juni. Vanaf 1 juli wordt in kaart gebracht wanneer 
mensen die de extra tegemoetkoming krijgen, die kunnen verwachten. Daarbij gaat het 
dan om het ontbrekende deel en dus niet om het gehele bedrag. Ik hoor net dat de 
verwachting oktober-november is. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Dat is erg spijtig, want die mensen hebben dat geld gewoon nodig, en een paar 
maanden inkomen missen betekent dat ze net boodschappen kunnen doen. Maar goed, 
ik begrijp dat de minister zegt dat ze daar niets meer aan kan doen en dat het gewoon 
afwachten is. 
 
Mijn tweede vraag gaat toch even over die 90%. De minister zegt: dit is het, dit is het 
maximale, dit is voor mij goed genoeg. Militairen moeten noodgedwongen extra vroeg 
stoppen met werken. Eigenlijk worden ze via de Belastingdienst fiscaal beboet voor dat 
vroegpensioen. Heeft de minister getracht of is ze bereid om hiertegen bezwaar te 
maken en met de minister van Financiën te overleggen, zodat ze niet gekort wordt 
vanwege het gedwongen eerder stoppen met werken, waardoor ze vervolgens minder 
kan vrijspelen om het AOW-gat wel volledig te compenseren? 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Het gevaar is dat we een aantal debatten gaan overdoen die uit-en-te-na zijn gevoerd, 
onder andere met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
staatssecretaris van Financiën, want mevrouw Karabulut wijst op de RVU-heffing 
(Regeling voor vervroegde uittreding). Ik heb hem scherp. Dat is mede waarom naar 
aanleiding van die heffing, vanwege de onmogelijkheid om die anders toe te passen 
vanuit de fiscaliteit, de Kamer het initiatief genomen heeft tot het amendement voor die  
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extra middelen, zodat Defensie daarmee gecompenseerd zou worden voor de 
zogenoemde strafheffing. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat, ook met betrekking tot het 
beslechten van het AOW-gat, dat er een nieuwe diensteinderegeling komt. Ik hoop van 
harte dat we hierover op een zeker moment weer het gesprek met de bonden kunnen 
voeren. 
 
Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. 
 
De voorzitter: 
Dat gaan we zien. Ik gun een minuut voor de tweede termijn. 
 
Mevrouw Popken (PVV): 
Voorzitter. Met het oog op de tijd houd ik het kort. Er is een hoop over de tafel gegaan. 
De PVV hoopt dat de bonden en het defensiepersoneel het liefst op zo kort mogelijke 
termijn eruit komen over de arbeidsvoorwaarden. 
 
Ik heb het zojuist al gehad over het AOW-gat. Iedereen geeft aan het te willen oplossen 
en dat er iets moet gebeuren, maar uiteindelijk gebeurt het niet. Waar een wil is, is een 
weg, is mijn mening. Daarom kondig ik hierbij een VAO aan. Ik dien namens de PVV 
een motie in om het AOW-gat op te lossen en in te vullen. Als de minister het niet kan en 
als wij als Kamer het niet kunnen, waarvoor zitten we dan hier? 
 
De heer Van den Bosch (VVD): 
Voorzitter. Ik dank de minister voor de antwoorden. 

Volgens mij ziet langzamerhand iedereen, behalve misschien de SP en DENK, dat een 
serieuze krijgsmacht nodig is en dat die geld kost. Er moet geld bij komen. Ik kan erover 
speculeren dat bij de komende kabinetsperiode ... 
 
De heer Knops (CDA): 
Voorzitter. Dank aan de minister voor de beantwoording van de vragen. Waar het 
uiteindelijk om draait, is vertrouwen. Dat vertrouwen moet zo snel mogelijk terugkomen. 
De oproep breed vanuit de Kamer is duidelijk. Het vraagt van twee partijen beweging, in 
het belang van de organisatie. Er ligt nu van alles stil wat ook moet gaan bewegen. 
Zowel de bonden als de minister moeten aan tafel. Dit kabinet heeft, zolang het er zit, 
ook al is het demissionair, mogelijkheden om problemen op te lossen. Als we over die 
100% compensatie van het AOW-gat spreken, spreken we over 15 miljoen euro per jaar. 
Als je het zou krijgen of persoonlijk zou moeten afdragen, is dat op zich veel geld, maar 
op de begroting van Defensie en als het gaat om het herstel van vertrouwen, is het van 
een andere orde. Er moet een gebaar komen om te laten zien dat het Defensie menens 
is. Ik hoop dat de minister daarin slaagt. Ik wens haar daar ook veel succes bij. 
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Mevrouw Diks (GroenLinks): 
 
Voorzitter. Ik ben, zoals de minister ook aangeeft, onder de indruk geraakt — dat was ik 
eigenlijk ook altijd al in Leeuwarden — van de "can do"-mentaliteit die bij de militairen 
bestaat. Het is echter helder dat die mentaliteit erg onder druk staat. Ik ben het er 
daarom zeer mee eens om toch te kijken naar die 100% compensatie. GroenLinks heeft 
de motie vorig jaar gesteund. Ik kan wel bedenken dat de minister zal zeggen dat 15 
miljoen euro misschien niet zo heel veel geld is, maar dat het wel 15 miljoen is en dat 
het wel ergens vandaan moet komen. Dat herken ik. Dat was juist een van de redenen 
waarom ik zei dat er meer gefocust moet worden op slimmer samenwerken, want dan is 
dit soort bedragen misschien wel goed te vinden. En met "samenwerken" bedoel ik niet 
eindeloos onderzoek doen en eindeloos praten, maar versneld bekijken of de adaptieve 
krijgsmacht kan worden ingevuld. Kan dat perspectief worden geboden, zodat alle 
militairen die misschien al een stap buiten de deur hebben gezet, in deze organisatie 
kunnen blijven en met hart en ziel, zoals ze al die tijd hebben getoond, voor deze 
organisatie of voor Nederland aan het werk willen blijven? 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Voorzitter. De minister heeft niet gereageerd op de rode kaarten vanuit de enquête 
onder het personeel. Dat is natuurlijk een bijzonder pijnlijke zaak. Ik hoop dat de minister 
de weken die zij nog heeft, daadwerkelijk benut om de conflicten op te lossen. Het is te 
gemakkelijk om te zeggen dat het de bezuinigingen zijn geweest. Ja, het zijn 
bezuinigingen geweest, maar het zijn ook politieke besluiten geweest. Het is 
bijvoorbeeld een politiek besluit om het geld dat over was op het budget, te besteden 
aan materieel: 18 miljoen euro. Is de minister bereid daar toch nog iets mee te doen? 
Dat biedt ruimte. Het is een politieke keuze geweest om de AOW-leeftijd te verhogen en 
daarmee een AOW-gat te doen ontstaan. De minister zou de RVU-boete, de 
vroegpensioenboete, die zij opgelegd krijgt, via de Belastingdienst kunnen aanvechten. 
Zo zou geld kunnen ontstaan. Ik wijs de PVV-fractie erop dat er een motie ligt die vorig 
jaar is aangenomen en breed is gesteund, ook door D66 en CDA, waarin wij ertoe 
oproepen het AOW-gat volledig te compenseren. Ik kijk dus ook even naar de partijen 
die op dit moment aan de onderhandelingstafel zitten, zoals D66, CDA en VVD. Ik zou 
zeggen: doe jullie best. Ik roep de minister ertoe op om de mogelijkheden die ik haar 
zojuist voorlegde, te benutten. Ga nu om tafel. Zorg ervoor dat het conflict uit de weg 
wordt geruimd, zodat we in elk geval weer stappen voorwaarts kunnen zetten. 
 
De voorzitter: 
We gaan naar de minister. Ik hoop dat zij de beantwoording direct ter hand kan nemen. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Dat is moeilijk, want soms raak ik gewoon wat geprikkeld, om het maar even zo uit te 
drukken. 
 
Als er geld onder de streep overblijft, is dat gelabeld. Of niet, en dan zijn er bepaalde 
afspraken over gemaakt. Er is wel degelijk geld dat over is gebleven of meer is 
gerealiseerd op de P. Dat was vorig jaar — ik praat nu uit mijn hoofd — 190 miljoen euro 
meer dan eerder begroot. We zoomen nu in op een bedrag van 18 miljoen euro. Ik weet 
helemaal niet waar dat bedrag vandaan komt. Er zijn bepaalde regels die wij moeten 
volgen als het gaat om het geld dat overblijft en dat je vervolgens weer op een andere 
manier dient uit te geven. Het is hoe dan ook duidelijk dat ook de werkgever er baat bij 
heeft dat het overleg met de bonden zo snel mogelijk wordt hervat en dat we in het  
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belang van de organisatie maar vooral in het belang van de werknemers een aantal 
zaken vlot kunnen trekken, perspectief kunnen bieden, inclusief loonontwikkeling, en ook 
reorganisaties en andere zaken verder kunnen brengen. Ik ben blij dat mevrouw 
Karabulut blij is dat de partijen aan tafel zitten. Ik herhaal echter nog maar eens dat 
iedereen die hier een grote broek aantrekt over wat er allemaal wel niet moet, goed 
moet kijken naar wat men overheeft voor deze organisatie. Het gevolg zou duizenden 
ontslagen zijn geweest. 
 
De voorzitter: 
Ik geef mevrouw Karabulut het woord. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Het spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar dit is gewoon pertinente onzin. In de motie-
Van Dijk van de SP en het CDA wordt opgeroepen om 100% te compenseren. Hierover 
is hoofdelijk gestemd. De minister moet mij niet verwijten dat wij de keuze om het AOW-
gat 100% te compenseren, niet maken. Het is de keuze van de minister en dat moet zij 
onder ogen zien. Nog beter is dat zij het gewoon herstelt en ermee aan de slag gaat. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Ik heb het helemaal niet over de keuze voor de manier waarop wij de AOW-
gatvoorziening hebben ingevuld. Ik heb het over een keuze die veel significanter is, 
namelijk de 1 miljard euro korting die de SP voor ogen heeft. Maar goed, voorzitter, ik 
denk dat het nodige erover is gezegd. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
Ook daar kan ik over uitweiden. 
 
De voorzitter: 
Dat snap ik heel goed, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Dat doen we dus in 
een ander verkiezingsdebat. De minister beëindigt de beantwoording. 
 
Mevrouw Karabulut (SP): 
We maken keuzes, maar niet ten koste van personeel. 
 
De voorzitter: 
Ik heb u de ruimte gegeven, mevrouw Karabulut. Daar moet u heel blij mee zijn. Dat 
bent u ook. 
 
Minister Hennis-Plasschaert: 
Feit is dat onze mensen middelen nodig hebben om hun werk te doen. 
 
Ik zie het VAO over de 100% en het AOW-gat tegemoet. Graag dan ook met de juiste 
dekking, zeg ik er gelijk bij. 
 
Tegen de heer Knops zeg ik dat die 15 miljoen euro peanuts lijkt, maar dat zo de 
begroting is opgebouwd. 15 miljoen euro is fors geld als het gaat over de ruimte voor de 
arbeidsvoorwaarden en de balans die steeds weer wordt betracht voor het actief 
dienend personeel, de actief dienende militairen en zij die de dienst reeds hebben  
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verlaten. Het geld dat aan de BD'ers wordt uitgegeven, kan in het kader van ons actief 
dienend personeel niet voor andere zaken worden ingezet. Het blijft altijd zoeken naar 
de best mogelijke oplossing, zodat iedereen zo goed mogelijk kan worden bediend. De 
nieuwe diensteinderegeling zal hier het verlossende woord moeten zijn. Het is niet de 
perfecte regeling — dat heeft de Centrale Raad van Beroep bevestigd — maar wel een 
nette regeling met een aanzienlijk kostenplaatje. 
 
Ik werk met veel energie aan het herstel van het vertrouwen. Ik doe dat graag met de 
Kamer en, niet onbelangrijk, met onze mensen en ook met de bonden. 
 
De voorzitter: 
Ik dank de minister voor de beantwoording in tweede termijn. 
 
Ik dank u allen voor uw medewerking om dit overleg binnen de tijd af te ronden. Ik dank 
de minister voor haar aanwezigheid, alsmede de meegekomen ambtenaren. Ik dank in 
het bijzonder allen die vandaag op de publieke tribune en wellicht thuis hebben 
meegekeken. Het onderwerp leeft zeer. Dat hebben we ook in het verleden gemerkt. Ik 
dank de aanwezigen voor de reis die zij hebben gemaakt om hierbij te kunnen zijn en 
voor de belangstelling die zij hebben getoond. 

Sluiting 12.00 uur. 

 


