
Voortgezet Algemeen Overleg Personeel Defensie d.d. 6 juli 2017 

Aan de orde is het VAO Personeel Defensie (AO d.d. 28/06). 

De voorzitter: 
Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Fijn dat u bij ons bent op deze 
laatste dag. Er zijn zes deelnemers van de zijde van de Kamer. De eerste is 
mevrouw Popken van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Zij komt even oefenen 
voor haar maidenspeech die op het programma staat voor 11.10 uur. Graag enige 
stilte in de zaal, dan kunnen we goed luisteren naar mevrouw Popken. 

Mevrouw Popken (PVV): 
Voorzitter. Ik wil graag een motie indienen. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat door het verhogen van de AOW-leeftijd een AOW-gat is ontstaan 
bij het Defensiepersoneel; 

overwegende dat dit AOW-gat gecompenseerd wordt tot 90% van het netto-inkomen 
dat zij zouden hebben ontvangen als de AOW-leeftijd nog steeds 65 jaar zou zijn 
geweest; 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor het einde van het jaar, met 
een oplossing te komen om het AOW-gat volledig voor de volle 100% te 
compenseren voor burgers en militairen en de dekking hiervoor binnen de 
rijksbegroting te zoeken, en niet vanuit het arbeidsvoorwaardenbudget, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Popken. Naar mij blijkt, wordt de indiening 
ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 102 (34550-X). 

Mevrouw Karabulut (SP): 
De motie gaat over het AOWO-gat, dat onrechtvaardig is en gebaseerd is op het in 
mijn ogen verkeerde politieke besluit om de AOW-leeftijd versneld te doen verhogen. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Defensie het AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers en oud-
burgermedewerkers compenseert voor ten minste 90% van het netto-inkomen dat zij 
zouden hebben ontvangen als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog steeds 65 
zouden zijn geweest; 



 

constaterende dat deze compensatie (deels) ten koste gaat van het actief dienende 
personeel van Defensie; 

verzoekt de regering, alsnog over te gaan tot 100% compensatie, zonder dat dit ten 
koste gaat van het actief dienende personeel; 

roept de minister op, zo snel mogelijk over te gaan tot uitkering van de 
compensatieregeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening 
ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 105 (34550-X). 

De voorzitter: 
Dank u wel. Ik begrijp dat mevrouw Karabulut de laatste spreker is van de zijde van 
de Kamer. We gaan luisteren naar de minister. 

Minister Hennis-Plasschaert: 
Voorzitter. Ik dank de leden voor de ingediende moties en de gemaakte 
opmerkingen. 

Overigens ben ik niet van de school van de ongedekte cheques. Als er dus een 
motie wordt ingediend waaraan een prijskaartje hangt, dan hoop ik dat de Kamer ook 
bereid is om zelf te zoeken naar een dekking. 

Dat geldt eigenlijk ook voor de volgende motie, de motie-Popken op stuk nr. 102 over 
de AOW-leeftijd. We hebben ook daarover bijzonder vaak met elkaar gesproken. Dat 
was terecht, want het was een heel lang proces, maar we hebben nu een uitspraak, 
ook van de Centrale Raad van Beroep. In die uitspraak wordt de regeling toereikend 
geacht. De Centrale Raad van Beroep is niet zomaar een organisatie. Met andere 
woorden: ook deze motie is niet alleen niet gedekt, maar ook niet in lijn met wat ik 
daarover eerder zei. Ik begrijp natuurlijk wel dat mevrouw Popken zeer begaan is met 
het proces, dat buitengewoon veel impact heeft gehad op heel veel mensen bij 
Defensie. Ook deze motie wil ik dus ontraden. 

Mevrouw Popken (PVV): 
Mijn vraag ziet op mijn eigen motie met het verzoek om het ontstane AOW-gat op te 
vullen. Ik zou deze motie willen aanhouden. Hoewel ik vind dat er lang genoeg 
onderhandeld is en dat er liever nog vandaag dan morgen verkiezingen 
uitgeschreven kunnen worden, heb ik toch de hoop dat hier een oplossing voor wordt 
gevonden aan de onderhandelingstafel. Ik houd de motie dus aan tot september. En 
dan zien we wel weer. 



De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Popken stel ik voor, haar motie (34550-X, nr. 102) aan te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Hennis-Plasschaert: 
Dat is duidelijk.  

Dan kom ik op de motie-Karabulut op stuk nr. 105. Ook die heeft betrekking op het 
AOW-gat. Ik herhaal wat ik daar eerder over zei. Deze motie zou ik ook willen 
ontraden. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Tot zover dit debat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: 
Ik neem aan dat wij vanavond zullen stemmen over deze moties. 

Stemmingen moties Personeel Defensie 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Personeel 
Defensie, 

te weten: 

-  de motie-Karabulut over 100% compensatie van het AOW-gat voor oud-
Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers (34550-X, nr. 105). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Karabulut (34550-X, nr. 105). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 
50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van 
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

 


