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INITIATIEF RONDETAFELGESPREK/HOORZITTING 
 
Initiatiefnemer:  Dhr.  Jasper van Dijk (SP) en Dhr. Knops (CDA) 
  
Rondetafelgesprek / 
Hoorzitting: 

Rondetafelgesprek 

  
Openbaar / Besloten: Openbaar 
  
Onderwerp: Voorziening AOW-gat 
  
Deelvragen en doel: Inzicht krijgen in de problemen en oplossingen m.b.t. de 

voorziening voor het AOW-gat 
- Wat is het probleem? 
- Over hoeveel mensen gaat het? 
- Om welk budget gaat het? 
- Welk (financiële) oplossingen zijn er? 

 
  
Blokindeling: 1. Vakbonden 

2. AOW/Pensioenspecialisten, juristen, oud-militairen 
 
 

  
Maximaal aantal 
genodigden (per blok): 

3-4 

  
Tijdsduur: 30-45 minuten per blok 
  
Termijn voor 
plaatsvinden: 

Direct na het herfstreces, voorafgaand aan het AO, direct na 
ontvangst van de gevraagde nadere brief. 

  
 
Doel is om duidelijkheid te krijgen over het AOW-gat. Om hoeveel mensen gaat het, in welke 
rangen en standen? Wat gaat reparatie kosten? Waar worden UKW-uitkeringen uit betaald? 
Is deze problematiek bij de verhoging van de AOW-leeftijd besproken? Zo ja, wat was 
destijds de conclusie?  
 
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft gezegd dat het AOW-gat een geval van 
discriminatie is. Het ministerie zal de problemen moeten oplossen met de vakcentrales. 
Graag horen we de mening van de gasten hierover. 
 
Daarnaast gaat het over het budget. Daarom kan een gesprek met ambtenaren van 
Financiën en Defensie zinvol zijn, om te bezien om welk bedrag het gaat (totale en jaarlijkse 
kosten) en waar dit bedrag vandaan kan komen. 
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Genodigden 
 

1. Vakbonden (VBM/AFMP/KVO/ACOM) 
 
De Vakcentrales hebben in het laatste deelakkoord goedkeuring gegeven aan de 
tijdelijke voorziening. Het is goed om hun mening te horen, mede gezien de cao 
onderhandelingen die gaande zijn. 
 
Wat vinden zij van de huidige voorziening? 
Wat moet anders worden? 
Hoe kan dat gefinancierd worden? 
 
Anne Marie Snels (AFMP) 
Jean Debie (VBM) 
Marc de Natris (KVMO) 
Leon van der Hulst (ACOM) 
 
 

2. Loek vd Heuvel/Willem van Lit    
Zij zijn woordvoerders van een groep oud-militairen en de initiatiefnemers van het 
kort geding. Zij kunnen een toelichting geven op hun pleidooi en op het kort geding. 
 
Andere deskundigen: juristen, advocaten (nader in te vullen) 
 


