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Ik heb sinds vorig jaar februari veelvuldig contact gehad met staffunctionarissen van de HDP en ook 

de HDP zelf over de kwestie van de koppelafspraak. Dit in verband met de daaruit voortvloeiende 

premieopslagen voor het militaire personeel sinds 2004 inzake hun ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen. Die contacten met zijn staf in 2017, met de HDP zelf half november 2017 en 

met zijn staf diverse malen in januari 2018 hebben nog steeds niet geleid tot een inhoudelijk 

antwoord op mijn vragen. Deze passiviteit stelt me gelet op het belang van het onderwerp zeer 

teleur. Met deze brief vraag ik u het dossier over te nemen. Omdat ik van mening ben dat de 

beleidsverantwoordelijke HDP voldoende tijd heeft gehad tot een antwoord te komen, acht ik een 

termijn van ca een maand voldoende om te antwoorden in dit dossier. Ik verzoek u daarom dit voor 

9 juni te doen. 

 

In deze brief leid ik in met de aanleiding van mijn onderzoek naar de koppelafspraak. Daarna zet ik 

de essentie van de problematiek rond de koppelafspraak uiteen. Ik geef de gevolgen aan voor het 

tarief met een gestileerd voorbeeld alsmede de werkelijke financiële gevolgen voor de militair. Ik 

beëindig de kern van het betoog met een opsomming van de kernissues uit de bijlage.  

 

Aanleiding 

Januari 2017 werden militairen opnieuw geconfronteerd met een extra hoge pensioenpremieopslag 

op de loonstrook. Dit is een gevolg van de koppelafspraak die eind 2003 is gemaakt in het 

arbeidsvoorwaardenoverleg toen de militairen in het eindloonstelsel (ELS) bleven en de rest van de 

rijksoverheid overging naar het midden loonstelsel (MLS). De extra opslag was in 2017 zo hoog dat ik 

me genoodzaakt voelde dit zelf te onderzoeken. Het resultaat van dat onderzoek is in bijlage 

gevoegd.  

 

Het ABP en andere pensioendeskundigen waaronder ook die van een drietal vakbonden, weerleggen 

mijn conclusies niet. Twee bonden hebben het rekenwerk gevalideerd.  
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De koppelafspraak 

De doelstelling van de koppelafspraak was dat de werkgever niet meer kosten wilde hebben in het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie in vergelijking met het MLS. Stelselmatig is daarbij sinds 

2004 het verhaal verkocht dat het ELS duurder was dan het MLS. De bijlage toont aan dat dit vanaf 

2004 nog twijfelachtig is, maar vanaf 2006 beslist niet waar. Het ‘militaire pensioenstelsel duurder 

dat het middenloon’ is sindsdien een fabeltje. 

 

Via een complexe berekening wordt jaarlijks via een analyse van de ontwikkeling van de 

premiepercentages bepaald wat de premieopslag voor militairen moet zijn. In de bijlage kunt u zien 

dat dit sinds 2006 niet langer een prudente exercitie is door de verandering van de franchise in het 

MLS. De franchise is een deel van het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Door de 

verlaging van de franchise in het MLS, is de werkgever sinds 2006 met het ELS structureel goedkoper 

uit dan met het MLS. Toch wordt in dat jaar de pensioenopslag structureel gemaakt door een 

gewijzigde premieverdeling voor de werkgever/werknemer te introduceren (van 75/25% naar 

70/30%). Ook heeft de werkgever in 2010 en 2012 –ogenschijnlijk vooralsnog zonder wettelijke 

grondslag- opnieuw een aparte opslag daarbovenop ingevoerd. Dit terwijl er toen geen andere 

pensioenovereenkomst is opgenomen in de Staatscourant. 

 

De werkwijze sinds 2010 leidt tot de volgende uiterst curieuze gevolgen. Ik leg aan de hand van de 

volgende gestileerde tabel uit wat over een serie fictieve jaren het gevolg is van de huidige aanpak. 

 

 
 

Het linker deel van de tabel laat over een serie fictieve jaren een constante premie zien voor het 

middenloon (20%). De werkgever (WG) betaalt 70% van die premie (14%), de werknemer (WN) 

betaalt de rest (6%). Het rechter deel laat zien wat de gevolgen van de koppelafspraak zijn voor de 

militairen in het eindloon. In 2026 stijgt de premie naar 22%. Omdat de ontwikkeling bij het MLS 

gelijk blijft, komt de stijging van 2% volledig in de opslag terecht van de WN. Het werknemersdeel  

komt daarmee op 8%. In 2027 daalt de premie naar 18%. Door de bepaling in de koppelafspraak dat 

de werkgever nooit meer betaalt dan 70%, ontstaat de WG- en WN-verdeling van 12,6% en 5,4%. Er 

is door die bepaling geen opslag mogelijk voor de WG. Over de eerste drie jaren leidt dit tot de 

conclusie dat de gemiddelde premie in het ELS niet afwijkt van die van het MLS (20%). Maar de WG 

is in het ELS gemiddeld wel goedkoper uit (13,5%) ten koste van de werknemer (6,5%). Was de 

premie bij het ELS net als in het MLS onveranderd gebleven, was er met de premieverdeling ook 

niets gebeurd. Gemiddeld 14% om 6% zoals links in de tabel opgenomen. Premietarief fluctuaties 

ten opzichte van het MLS en de ondoordachte bepalingen in de afspraak leiden tot onredelijke en 

niet uit te leggen uitkomsten. 

 

Maar het kan nog vreemder. Als in 2028 de premie in het ELS weer stijgt van 18% naar 20%, leidt dat 

door de koppelafspraak opnieuw tot een opslag. Omdat in het MLS de premie van de WG niet 

jaar premie MLS WG MLS WN MLS premie ELS WG ELS WN ELS

2025 20,0% 14,0% 6,0% 20,0% 14,0% 6,0%

2026 20,0% 14,0% 6,0% 22,0% 14,0% 8,0%

2027 20,0% 14,0% 6,0% 18,0% 12,6% 5,4%

gemiddeld 20,0% 14,0% 6,0% gemiddeld 20,0% 13,5% 6,5%

2028 20,0% 14,0% 6,0% 20,0% 12,6% 7,4%
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verandert, blijft deze in het ELS ook ongewijzigd (12,6%). De WN betaalt dan 7,4%. Het valt niet uit te 

leggen dat militairen bij een gelijke premie in 2025 en 2028 toch een ander WN-deel betalen (6% 

versus 7,4%).  Mijn eerdere opmerking ‘curieus’  is dan een wat zwakke uitdrukking voor deze 

situatie.  

 

De bijlage laat echter zien dat de gehanteerde techniek niet juist is om kosten te vergelijken. Er moet 

niet gekeken worden naar premietarieven maar naar betaalde premies om te beoordelen of de 

werkgever wel of niet duurder uit is. Om bij een paar loongroepen eens te zien wat de premie-

effecten zijn, dient de volgende tabel. Uit de tabel blijkt dat pas vanaf ca € 80.000 de premies in het 

ELS hoger zijn dan in het MLS. Gemiddeld genomen is (in 2017) het ELS ca € 800 per VTE per jaar 

goedkoper dan  het huidige MLS. 

  

Middenloonstelsel 2017 Eindloonstelsel 2017   

Premie% franchise jaarink ABP Premie € Premie% franchise jaarink ABP 
Premie 

€ MLS-ELS 

21,1% 13.150 20.000 1.445 23,3% 19.100 20.000 210 1.236 

21,1% 13.150 39.669 5.596 23,3% 19.100 39.669 4.793 803 

21,1% 13.150 60.000 9.885 23,3% 19.100 60.000 9.530 356 

21,1% 13.150 80.000 14.105 23,3% 19.100 80.000 14.190 -84 

 

De op het personeel  afgewentelde vermeende meerkosten van de koppelafspraak alsmede het 

resterende premievoordeel  dat de werkgever gemiddeld heeft in vergelijking bij de 

burgermedewerker, leidt tot het volgende financiële nadeel1: 

 

rang netto tekort bruto tekort hoger pensioen 

Lkol € 13.785 € 21.668 € 4.529 

Maj € 12.358 € 18.880 € 4.003 

Kap € 7.995 € 11.437 € 2.324 

Elnt € 5.328 € 7.295 € 1.428 

AOO € 7.812 € 10.907 € 2.363 

SM € 6.525 € 8.853 € 1.891 

Sgt1 € 4.204 € 5.505 € 1.105 

Kpl1 € 2.473 € 3.178 € 581 

 

Als het bruto tekort als extra inleg voor het pensioen was gebruikt, zou dit rekening houdend met de 

door het ABP gerealiseerde rendementen tot hogere pensioenen hebben geleid (rechter kolom). 

 

De kernissues uit de bijlage 

De essenties die in de bijlage uitgebreid worden uitgelegd en waar mogelijk onderbouwd zijn: 

 Waarom wordt in 2004 besloten meerkosten alleen bij de werknemer neer te leggen als 

blijkt dat ook de werkgever voordeel heeft van achterblijven in het ELS? Waarom wordt in 

2004 een naar verwachting hogere opslag geaccepteerd die het gevolg is van het hanteren 

van een premiepercentage dat voor alle ambtenaren gold en niet specifiek is voor de 

                                                           
1 Op basis van een doorlopen carrière vanaf 2004 die in 2018 met de genoemde rang eindigt.  
Nog niet gevalideerd. 
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populatie militairen. Een sectorspecifieke premie zou naar verwachting tot een lagere 

premie en dus lagere of geheel geen opslag hebben geleid. 

 Om de meerkosten voor de werkgever te beoordelen, had niet naar het premiepercentage 

gekeken moeten worden maar naar de gemiddeld te betalen premie (€). Daarnaast had ook 

de vrijval betrokken moeten worden van de rechtstreeks uit de begroting gefinancierde 

pensioenen van pensioenrechten van voor 1 juni 2001. Gegeven de bekende stijgende 

backservicelast is dat onlogisch. 

 Sinds 2006 zijn de kosten voor de werkgever door de franchisedaling in het MLS ca M€ 30 

lager. Wat is er sindsdien met deze vrijval gebeurd?  

 Waarom wordt zonder wettelijke grondslag in 2010 en 2012 een extra opslag aan militairen 

in rekening gebracht? 

 Waarom wordt in 2014 een bepaling toegevoegd aan de overeenkomst van 2013 die een 

opslag voor de werkgever onmogelijk moet maken door het werkgeversdeel te maximeren 

op 70% (zie gevolgen 2027 in de 1e tabel)? 

 Waarom worden premiestijgingen die het gevolg zijn van hogere backservice over extra 

pensioenrechten als gevolg van uitzendingen die ontstaan na het jaar van de uitzendingen 

en van veranderingen van personeelssamenstelling door reorganisaties en/of 

personeelsbeleid via de koppelafspraak op het personeel afgewenteld (bijlage bij het 

onderzoek)? 

 

Afronding 

De werking van de koppelafspraak is zo complex geworden dat het wellicht ook de bonden jaarlijks 

te machtig is geworden de uitwerking hiervan te overzien en goed te kunnen beoordelen. Er wordt 

momenteel hard gewerkt aan een nieuw sectoraal pensioenstelsel. Echter de ontwikkeling  daarvan 

staat al op achterstand als de fouten in het huidige stelsel niet onder ogen worden gezien.  

 

Herstel van het nadeel (kosten maximaal ca M€ 500) behoeft de exploitatiebegroting van defensie 

niet extra te belasten dan nu al gebruikelijk is rond het thema ‘pensioen’. Dit kan als het moet voor 

de korte termijn buiten begrotingsverband worden opgelost. Ik ben desgewenst gaarne bereid tot 

nadere uitleg. 

 

Ik ben van mening dat de bijlage aantoont dat er geen enkele reden is een (structurele) opslag te 

hanteren. In 2004 vermoedelijk niet vanwege een onjuiste premiepercentage voor de militaire 

populatie. Sinds 2006 niet omdat het ELS structureel goedkoper is dan het MLS. Daarnaast wordt 

met de vrijval van het via de begroting gefinancierde deel van de pensioenuitkeringen geen enkele 

rekening gehouden bij de beoordeling van de vraag of de werkgever wel of niet duurder uit is. Nota 

bene was dat punt de basis voor de koppelafspraak. De koppelafspraak en de wijze van uitvoering 

leiden tot niet uit te leggen uitkomsten.  
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Voor mij speelt het geld in deze kwestie minder een rol dan waarschijnlijk voor onze korporaals en 

onderofficieren. Maar wat ik aan het licht kan brengen moet de beleidsverantwoordelijke ook 

hebben geweten. Dit bleek ook bij de eerste uitingen die gedaan werden om over te kunnen gaan 

naar een midden loonstelsel voor militairen. Namelijk ‘dat extra budget nodig was’ want ‘in het 

middenloon wordt het duurder’. Aldus kan ik het gevoel niet van me afzetten dat mijn werkgever 

jarenlang willens en wetens de netto lonen van militairen heeft verminderd en dit motiveerde met 

een argument waarvan ze wist dat het niet waar is. Dat past een professionele organisatie niet. 

 


