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Ingebracht door Jos Ubachs en Jan Knops voor blok 3: Oud-burgerpersoneel 

Jos en Jan zullen de bruto- en de netto gevolgen hieronder toelichten. 

 

Militair en Burger 

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt in de betreffende uitkeringen. 

De militair behoudt o.a. een vast percentage (83/73 %) aan uitkering over nagenoeg de hele periode 

waarbij op de militair de verplichting rust om op 65-jarige leeftijd het ouderdomspensioen op te nemen. 

De burger wachtgelder echter heeft een individueel percentage gebaseerd op leeftijd en diensttijd dat in de 

uitkeringstijd diverse keren wijzigt en kan dalen onder de 70%, zelfs zodanig dat dit onder de 40% kan 

uitkomen. 

Op de burger wachtgelder berust NIET de verplichting om op 65-jarige leeftijd het ouderdomspensioen op 

te nemen. Immers de pensioengeldige leeftijd is per 01 januari 2015 bij ABP opgehoogd naar 67 jaar! 

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat: 

beide groepen dan ook afzonderlijk in beschouwing moeten worden genomen! 

 

Rechtvaardig doorbetalen wachtgeld 

De toekenningsbeschikking van elk individu geeft duidelijk de hoogte aan van het uit te keren wachtgeld 

(percentage) alsmede de uitkeringsduur.  

Deze uitkering duurt tot maximaal 65 jaar, conform het wachtgeldbesluit. Uitgangspunt voor het 

beëindigen van het wachtgeld op 65 jaar is steeds geweest, “ op 65 jaar ontvangt men pensioen en AOW”. 

Het ophogen van de pensioenleeftijd alsmede de AOW leeftijd leidt bij “Doorbetaling van het alsdan 

lopende wachtgeld”, naar onze mening dan ook niet tot een onrechtvaardige uitkomst. 

Immers de Pensioen- en AOW-leeftijd zijn tussentijds ook opgehoogd en vandaar zou in de “geest  van die 

wijzigingen” ook de einddatum van het wachtgeld moeten worden  

opgehoogd! 

 

Nogmaals de burger wachtgelder hoeft het ouderdomspensioen (ABP-keuzepensioen) niet te laten ingaan 

met ingang van de 65-jarige leeftijd. Het wel laten ingaan van het ABP-pensioen op 65 jarige leeftijd, 

betekent immers voor de wachtgelder het eerder opsouperen van zijn ABP-pensioenpot en  

dus “een koekje van eigen deeg”. 

 

Defensie wringt zich o.i. al in alle bochten om de compensatie te ontlopen dan wel deze zo beperkt 

mogelijk te houden.  

Defensie moet expliciet aangeven hoe die nu voorgestelde compensatie er uit ziet, m.a.w. de daarbij 

gehanteerde uitgangspunten en of deze gelden per individu of algemeen, waar de bedragen van worden 

afgeleid,  voor welke periode dit geldt bijvoorbeeld tot AOW-leeftijd of levenslang etc..  

Defensie zal de insteek handhaven om het ouderdomspensioen (ABP-keuzepensioen) vervroegd op te 

nemen, dus verslepen naar 65 jaar.  

 

NIET doorbetalen van het wachtgeld zal wederom leiden tot: 

- op de lange termijn doorschuiven en het laten voortbestaan van onzekerheden bij de wachtgelder, 

- onnodige bezwaarprocedures en beroepsprocedures, 

- de fikse kosten verbonden aan de bezwaar- en beroepsprocedures, 

waarbij alle punten toch wel zeer belastend zijn voor alle partijen. 

 

In dit schrijven wordt dus niet direct gepleit voor wachtgeld – zou wel mooi zijn – maar gezien de insteek 

van Defensie op compensatie (ruimer dan alleen de  “AOW-uitkering”), willen Jos en Jan toch naar voren 

brengen welk gemis gepaard gaat met compensatie zoals deze nu uitziet en mogelijk ook het nieuwe 

voorstel. 

 

Dit alles uiteraard ten opzichte van het wachtgeld. 
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Inkomensvoorbeeld AOW-compensatie in relatie tot het Burgerwachtgeld per individu : 

 

Jos Ubachs gehuwd (met LH-korting) met partner zonder inkomen 

- Wachtgeld 40%  bruto € 1454,20 netto € 1109,78 

- AOW-compensatie bruto €   840,58 netto €    675,27 

 

Jos Ubachs ongehuwd (wegens overlijden partner) en met (met LH-korting) 

- Wachtgeld 40%  bruto € 1454,20 netto € 1109,78 

- AOW-compensatie bruto € 1217,20 netto €   893,08 

 

Jan Knops gehuwd (met LH-korting) met partner zonder inkomen 

- Wachtgeld 39,32% bruto € 1773,65 netto € 1302,73 

- AOW-compensatie bruto €   840,58 netto €    675,27 

 

Jo Kölgen gehuwd (met LH-korting) met partner met zeer gering inkomen (maximaal 20 uur per maand) 

- Wachtgeld 47,581% bruto € 1957,47 netto € 1405,05 

- AOW-compensatie bruto €   840,58 netto €    675,27 

 

Winny Hubben gehuwd (met LH-korting) met partner met pensioen/AOW 

- Wachtgeld 70%  bruto € 3792,38 netto € 2408,63 

- AOW-compensatie bruto €   840,58 netto €    675,27 

 

De huidige compensatie 

 

Het vorenstaande in beschouwing nemende, dan staat de AOW-compensatie toch wel in een schril contrast 

ten opzichte van het wachtgeld ondanks dat het wachtgeld in drie van de vier gevallen al kleiner is dan 

70%. 

 

VERDERE GEVOLGEN VOOR HET NIET DOORBETALEN VAN HET WACHTGELD: 

 

Pensioenverlies 

 

Door het wachtgeld te stoppen op 65 jaar is er sprake van het niet meer opbouwen van 

ouderdomspensioen, zijnde 50% van de grondslag van het laatstverdiende loon. 

Dit over de periode tussen 65 jaar en het bereiken van de AOW-leeftijd. 

Een individueel voorbeeld met een AOW-gat van een jaar wordt hieronder geschetst: 

Jan Knops bouwt één jaar niet op à 50%, het geen resulteert in een verlies van bruto  

€ 360,00 per jaar aan ouderdomspensioen en dat voor de rest van het leven. 

 

Dit geldt dus voor iedereen die wachtgeld kan genieten tot AOW-leeftijd. 

 

Nabestaandenpensioen 

 

Het vorenstaande, dus géén pensioenopbouw tot AOW-leeftijd leidt dus ook tot een lager 

nabestaandenpensioen omdat dit pensioen afgeleid wordt van het ouderdomspensioen. 

Namelijk als het wachtgeld niet doorloopt tot AOW-leeftijd en de uitkeringsgerechtigde komt te overlijden 

op- of na zijn/haar 65
ste

 levensjaar, dan ontstaat voor de nabestaande een pensioenverlies, namelijk 

pensioentijd die niet meegenomen wordt tot aan de AOW-leeftijd van de burger wachtgelder. 

Dit is de zogenaamde fictieve doortellingstijd, zijnde tijd die gelegen is tussen het overlijden (op- of na 65 

jaar) maar voor AOW-leeftijd, die dan niet als pensioengeldige tijd wordt aangemerkt. 
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Overlijdensuitkering 

 

Bij overlijden van de uitkeringsgerechtigde wachtgelder ontvangt de nabestaande partner, die geen recht 

heeft op enige uitkering van een sociale voorziening,  géén overlijdensuitkering van 3 maanden ter hoogte 

van het wachtgeld dat de overledene zou hebben genoten. 

M.a.w. door het beëindigen van het wachtgeld op 65 jaar, wordt ook het recht op de overlijdensuitkering 

beperkt tot de leeftijd van 65 jaar! 

Pensioen naar voren halen 

 

De Centrale Raad van Beroep heeft er op gewezen dat Defensie dit niet kan verplichten vanwege de 

financiële gevolgen vanaf AOW-leeftijd. 

Stel het ABP-ouderdomspensioen gaat wel in op 65-jaar, dan heeft dit vergaande gevolgen voor de 

uitkeringen vanaf de AOW-leeftijd: 

- een verlaging ABP-ouderdomspensioen � voor de rest van het leven, 

- een verlaging ABP-nabestaandenpensioen � voor de rest van het leven van de partner. 

 

Bedenk echter ook de fiscale inhoudingen gebaseerd op een tarief vóór AOW-leeftijd, resulteren in een 

veel hogere inhouding dan vanaf AOW-leeftijd. 

 

AOW-gat van negen maanden 

Hieronder wordt een ander individueel voorbeeld Jos Ubachs met een AOW-gat van negen maanden 

geschetst: 

- pensioenopbouw eindigt 1 november 2016 (05 oktober 2016 de 65-jarige leeftijd bereikt) en ingang 

ABP-pensioen (dus naar voren halen) op 1 november 2016, 

- pensioenopbouw eindigt 1 november 2016 (05 oktober 2016 de 65-jarige leeftijd bereikt) en ingang 

ABP-pensioen (dus naar voren halen) op 5 juli 2017 = AOW-leeftijd, 

 

Dit leidt tot een verschil van € 1.206 (1 november 2016  € 21.578 leidt tot een pensioen op 05 juli 2017 

2018 van € 21.932 t.o.v. pas met pensioen gaan op AOW-leeftijd € 23.138)  

€ 1.206 bruto per jaar � voor de rest van het leven. 

 

Hier is niet eens meegenomen de pensioenopbouw tot aan AOW-leeftijd. 

Gezien de situatie van Jos, is hier het nabestaandenpensioen niet relevant. 

 

AOW-gat van één jaar 

Hieronder wordt nogmaals het individueel voorbeeld Jan Knops met een AOW-gat van één jaar geschetst: 

Verschil  Ouderdomspensioen 

- pensioenopbouw eindigt 1 december 2017 (28 november 2017 de 65-jarige leeftijd bereikt) en 

ingang ABP-pensioen (dus naar voren halen) op 1 december 2017, 

- pensioenopbouw eindigt 1 december 2017 (28 november 2017 de 65-jarige leeftijd bereikt) en 

ingang ABP-pensioen op 1 december 2018 (enkele dagen na AOW-leeftijd), 

Dit leidt tot een verschil van € 1.683 (1 december 2017  € 25.160 leidt tot een pensioen op 28 november 

2018 van € 25.647 t.o.v. pas uitsluitend met pensioen gaan op AOW-leeftijd € 27.330)  

€ 1.683 bruto per jaar � voor de rest van het leven. 

 

Tel daarbij nog eens op het verschil aan pensioenopbouw wachtgeld  van 65-jaar tot AOW-leeftijd  

Zonder pensioenopbouw € 27.330 t.o.v. € 27.690 met pensioenopbouw (50% van slechts één jaar) 

Verschil € 360 per jaar plus het eerdere verschil ad € 1683 = € 2043    � voor de rest van het leven. 
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Verschil Nabestaandenpensioen voorbeeld partner Jan Knops 

- pensioenopbouw eindigt 1 december 2017   € 14.593,63  

- pensioenopbouw eindigt 1 december 2018   € 14.786,64 

Verschil van € 193,01 bruto per jaar � voor de rest van het leven. 

 

In de opgavebrief ABP (nabestaandepensioen) wordt weliswaar gesproken over het overlijden na een 

bepaalde datum doch deze is niet relevant omdat bij overlijden voor AOW-leeftijd, de fictieve 

doortellingstijd – dus de tijd tussen het overlijden voor 65 jaar c.q. AOW-leeftijd - in acht wordt genomen 

als pensioengeldige tijd.  

 

Er bestaat een verschil (t.b.v. € 487) in de hoogten van het  pensioen op 65 jaar (€ 25.160) en bij het 

vervolgens bereiken van de AOW-leeftijd (€ 25.647). 

Echter dit verschil is in feite niet relevant voor de verdere beoordeling/wachtgeld/compensatie en dient 

alleen ter verduidelijking van de bedragen in het geval dat de pensioenopgaven worden overgelegd.  

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat destijds - 01 augustus 2013 gekozen is voor een 10% ABP-

keuzepensioen zonder AOW-overbrugging en tegen het laagst mogelijk pensioenbedrag – met als doel niet 

direct het gehele bedrag van dit deelpensioen op te nemen – waardoor het niet genoten gedeelte daarvan 

is opgenomen in de hoogte van het pensioen op AOW-leeftijd, zijnde het bedrag ad € 25.647. 

 

AOW-gat van twee jaar 

Hieronder wordt een ander individueel voorbeeld Jo Kölgen met een AOW-gat van twee  jaar geschetst: 

Verschil  Ouderdomspensioen 

- pensioenopbouw eindigt 1 juli 2019 (11 juni 2019 de 65-jarige leeftijd bereikt) en ingang ABP-

pensioen (dus naar voren halen) op 1 juli 2019, 

- pensioenopbouw eindigt 1 juli 2019 (11.juni 2019 de 65-jarige leeftijd bereikt) en ingang ABP-

pensioen op 1 juli 2021 (enkele dagen na AOW-leeftijd), 

Dit leidt tot een verschil van € 3.524,00 ( 1 juli 2021 = € 28.497,00 t.o.v. 1 juli 2019 = € 24.973,00) 

bruto per jaar � voor de rest van het leven. 

 

Hier is niet eens meegenomen de pensioenopbouw tot aan AOW-leeftijd. 

 

T.o.v.  het voorbeeld Jan Knops geldt hier het dubbele verschil aan ouderdomspensioen hetgeen dus ook 

leidt tot een groter verschil aan nabestaandenpensioen (afgeleide van het ouderdomspensioen). 

 

 

Bewijsstukken 

Uiteraard kunnen de bruto verschillen van het voorbeeldindividu Jan Knops en Jos Ubachs en Jo Kölgen 

gestaafd worden met opgaven van de Algemene Pensioen Groep (APG) voorheen Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds. 

Dit heeft betrekking op het: 

- ouderdomspensioen van Jos Ubachs 

- ouderdomspensioen van Jan Knops 

- nabestaandenpensioen partner van Jan Knops 

- pensioenopbouw bij wachtgeld tot AOW-leeftijd van Jan Knops 

- ouderdomspensioen Jo Kölgen 

- van andere individuen kan ook alles worden opgevraagd indien van toepassing en uiteraard met 

hun toestemming 
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De bewijsstukken zijn NIET bijgevoegd vanwege het feit dat Defensie een aantal burgerwachtgelders heeft 

gevraagd om toestemming te geven om hun pensioengegevens te kunnen opvragen bij APG, ZONDER 

REDEN WAARTOE DIT ZOU DIENEN, althans voor zover bekend bij Jos Ubachs en Jan Knops. 

 

Desondanks hebben Jos en Jan e.e.a. toch met bedragen gestaafd omdat het anders wel een heel moeilijk 

c.q. niet te begrijpen verhaal zou worden. 

 

Uiteraard zijn wij allen – wachtgeldersclub Zuid-Limburg /Den Haag en mogelijk de rest waar dan ook - 

bereid om onze gegevens te verstrekken voor zover dat dit van toepassing is voor de uiteindelijke 

beslissing. 

 

Tot slot: 

Indien gewenst en relevant, kan bij APG (ABP) – door elk individu - altijd nog gevraagd worden naar 

aanvullende informatie om deze t.z.t over te leggen. 

 

 

Hoogachtend. 

 

Jos Ubachs 

Jan Knops 


