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Militairen (en post-actieven) betaalden in 2017 net als in 

diverse andere jaren sinds 2004 weer een aparte opslag 

voor de premie Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen 

(OP/NP-verhoogd). Een forse deze keer. Waarom is dat 

eigenlijk? En is het wel juist wat er bij militairen extra 

in rekening is gebracht? De extra premie was in 2017 zo 

hoog dat ik het nodig vond hier zelf eens naar te kijken. 

Het eindloonstelsel (ELS) baseert het pensioen op het 

laatst verdiende loon voor pensionering. Het middel-

loonstelsel (MLS) berekent het 

pensioen over het gemiddelde van 

het over de arbeidsjaren verdiende 

loon. Toen in 2004 de ambtenaren 

in Nederland van het ELS over gin-

gen naar het MLS hebben militairen 

het ELS behouden. Onderzoek van 

PricewaterhouseCoopers had uit-

gewezen dat een overgang naar het 

MLS voor militairen tot lagere pen-

sioenen zou leiden en voor de werk-

gever tot hogere pensioenlasten. Er 

is nu afgesproken dat voor de over-

gang van militairen van het ELS naar het MLS in 2019 ‘er 

alsnog geld bijkomt’. Dit hoeft zodoende niet binnen de 

bestaande arbeidsvoorwaarden te worden gefinancierd. 

Deze afspraak wijst er ook op dat overgang naar het MLS 

duurder is. Defensie heeft bij het handhaven van het ELS 

in 2004 bedongen dat als er aan het ELS meerkosten 

verbonden zouden zijn, de militairen deze zelf moeten 

betalen (de koppelafspraak). Dat lijkt op zich natuurlijk 

vreemd. Uit het onderzoek van PricewaterhouseCoopers 

bleek namelijk dat ook Defensie financieel voordeel had 

van handhaven van het ELS. 

Bij het berekenen van de opslagen van vorig jaar en nu 

als gevolg van de koppelafspraak is alleen gekeken naar 

de ontwikkeling van het premiepercentages met het jaar 

ervoor. Het premiepercentage van het ELS is sinds 2004 

hoger dan van het MLS. Dan zou je gelet op deze bereke-

ningswijze al die jaren opslagen verwachten. Maar het is 

mijns inziens niet juist alleen te kijken naar het premie-

percentage. Het gaat uiteindelijk om de te betalen premie 

in euro’s. Dat is – wat in de koppelafspraak staat – ‘de 

verschuldigde premie’. Bij het berekenen van die premie 

(€) speelt niet alleen het premiepercentage maar ook de 

franchise een rol. Dit is een deel van het inkomen waar-

over je geen pensioen opbouwt en geen premie betaalt, 

omdat de AOW daarin voorziet. In 2006 daalde de fran-

chise in het MLS fors. Daardoor 

is de te betalen premie gemiddeld 

voor militairen sinds dat jaar struc-

tureel ca € 1000 per jaar goedkoper. 

Dit rechtvaardigt dan helemaal geen 

opslag. Omdat zowel de werkgever 

(70%) als de werknemer (30%) samen 

de premie opbrengen, betekent dit 

dat de militairen 70% van de opslag 

onterecht zouden hebben betaald.

Ik heb deze bevinding in het afgelo-

pen jaar binnen en buiten Defensie 

gedeeld waaronder bij vakbonden, 

ABP en de Hoofddirectie Personeel (HDP). Tot nu toe is 

mijn conclusie nog niet weerlegd. Ten tijde van het aan-

leveren van dit artikel heeft de terugkoppeling door de 

HDP nog niet plaatsgevonden. Dit gebeurt in januari. De 

opslag voor 2018 is ca. 2,5%. Ik ben wel benieuwd naar 

de uitleg die deze handelwijze ondersteunt. 
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