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In het.deelakkoor:d· arbe{dsvoorwa:é'irde.n van 6 ap~il 2015 hebben sodale 
partners in de sector Defensie vastgesteld dat het huidige 
einçlloonsyst~.em vqor militairen on.der ste_eds grotere. financiële, 
belefdsmatige en maatschappelijke dr:uk komt t~ staan. Partijen heol?eh 
aangegeven .de inrichting vàn een toekomstbestendig pehsioenstelsël te 
beogen dat fiscaal zuiver, röbuust en beheersbaar is; en nauwe 

· aan~?lµlting vindt bij het pïèrsoneelssysteem vah Defensie eri het verloop 
van de rnllltaire loopbaan. De inrichting van dit systeem is, vanwege de 
hoge mate. van complexîteft en de verwevenheîd .met de herziening van 
het bezpldig,ing,ss~elsel, nog niet ·afgerond. 

Vooruitl.opelid hierop zijn er ee·n aàntal wijzigingen in de fiscale 
we~gevîng die sociale partners n·open om aanp-assîrigen te doen in de 
pensloenregelihg om déze re,ge_lirig na l janüari 2018 fiscaal zuiver té 
houden. Deiè aanpassingen beogen tevens .de complexite'lt van de 
regeiing te reduceren. In dat kader heeft het sectoroverleg Defensie 
(SOD) ten aanzien van de pensioenr~geling voor militairen het 
navölgende besloten. 

Afspraken pensio·enregeling militairen. 

Voor het wijzigen van de pensioenregeling van niilitçiîren is instemming 
van het.SÖD ·en· instemming van de Pensi.oenkamer nodig. De hoofdregel 
is dat de pensioenregeling van de militairen de pe·nsioenregeling van de 
burgers volgt, tnits het past in het voor de mi 1 ita i.r geldende tota Ie 
complex aan .arbeidsvoorwaar:delijke regels. De toepassing van deze 
hoofdregel leidt ertoe dat voor de pen~ioenregeling voor militairen de 
navorgende afSprakeh zijri gema·akt. 
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1. Pensioenrekenleeftijd 

De pens!oenrekenleeftijd zal vanaf 1 januari 2018, naar aanleiding van de 
aanpassing van het fiscaal kader, voor de eindloonregeling op 68 jaar 
worden gesteld. Dit betekent dat door deze wijziging de OP/NP premie 
structureel substantieel daalt. 

2. Partnerpensioen 

De opbouw van het partnerpensioen zal vanaf 1 januari 2018 
plaatsvinden op basis van kapitaaldekking. Dat betekent dat door deze 
wijziging de OP/NP premie structureel stijgt. 

3. Wezenpensioen 

Het wezenpensioen wordt per 1 januari 2018 aangepast voor nieuw in te 
gaan wezenpensioen vanaf deze datum. Het betreft een verhoging van de 
eindleeftijd van de wezenpensioenuitkering van 21 jaar naar 25 jaar. 
Door deze wijziging stijgt de OP/NP premie in bescheiden mate. 

4. ANW-compensatie 

Het recht op ANW-compensatie komt per 1 januari 2018 te vervallen. Na 
1 januari 2018 worden geen nieuwe ANW-compensatie-uitkeringen meer 
toegekend. De per 1 januari 2018 lopende ANW compensatie uitkeringen 
worden ongewijzigd voortgezet. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2018 
geen premie meer verschuldigd is voor de ANW-compensatie. 

5. Compensatie loonheffing 

Het recht op compensatie voor loonheffing komt per 1 januari 2018 te 
vervallen. Na 1 januari 2018 worden geen nieuwe compensatie 
loonheffing uitkeringen meer toegekend. De per 1 januari 2018 lopende 
compensatie loonheffingsuitkeringen worden ongewijzigd voortgezet. 

6. Bijstelling partnerpensioen bij hertrouwen 

Vanaf 1 januari 2018 zal het ingegane partnerpensioen niet meer te 
corrigeren indien de partner van de overleden deelnemer hertrouwt. 
De per 1 januari 2018 reeds lopende partnerpensioenuitkeringen vallen 
ook onder deze aanpassing. Het effect op de OP/NP-premie is 
verwaarloosbaar. 
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7. Pensioenopbouw tijdens werkloosheid 

Per 1 januari 2018 zal de voortzetting van de pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid worden gewijzigd. Bij de voortzetting pensioenopbouw zal 
voortaan voor de bepaling van de deeltijdfactor worden uitgegaan van 
het SV-loon in plaats van het ABP-pensioengevend inkomen. Omdat het 
SV-loon lager is dan het ABP-pensioengevend inkomen wordt de 
meetelwaarde verhoogd van 37,5°/o naar 50°/o.De per 1 januari lopende 
voortzettingen pensioenopbouw tijdens werkloosheid worden tevens 
aangepast aan de nieuwe methodiek. Deze wijziging van de 
pensioenopbouw tijdens werkloosheid heeft geen wijziging van de OP/NP 
premie tot gevolg. Wel zal de werkgever Defensie per 1 januari 2018 
voor de nieuwe gevallen in plaats van 37,5°/o van de premie een 
doorbelasting van 50°/o van de premie krijgen. 

Daarnaast stellen wij voor, in het licht van de eerder beschreven 
doelstelling om de complexiteit van de regeling per 1 januari 2018 te 
verminderen, de volgende wijzigingen aan te brengen. 

Backserviceaanspraak 

In 2018 is er een overgangsregeling met een eindloonkarakter waarbij de 
backserviceaanspraak vervangen wordt door een koopsompolis. Deze 
backserviceaanspraak is een belangrijk element van de huidige 
pensioenregeling voor militairen. Aanpassing van de 
backservîceaanspraak aan het veranderende fiscaal kader heeft een 
aanmerkelijke weerslag op de complex·1teit van de eindloonregeling voor 
militairen. Om de complexiteit te verminderen zal met behoud van het 
eindloonkarakter van de regeling per 2 januari 2018 de 
backservîceaanspraak worden vormgegeven als een koopsomstorting die 
zal worden verricht bij het realiseren van een individuele promotie. Deze 
backserviceaanspraak zal worden vastgelegd conform een formularium 
dat de sociale partners overeenkomen. Bij de uitwerking hiervan zorgen 
sociale partners ervoor dat de pensioenregeling voor militairen, inclusief 
de backserviceaanspraak, binnen het fiscale eindloonkader blijft. 

Loon-prijsindexatie 

Voor 2016 en 2017 wordt bij de Defensieregeling loonindexatie în plaats 
van prijsindexatie toegepast. 

Tenslotte 

Uit het gestelde onder punt 4 van deze brief volgt dat het recht op ANW
compensatie voor deelnemers aan de eindloonregeling per 1 januari 2018 
komt te vervallen en dat er na 1 januari 2018 geen nieuwe ANW-
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compensatie-uitkeringen meer worden toegekend . Deze maatregel kan Hoofddirectie Personeel 

gevolgen voor deelnemers aan de pensioenregeling met zich meebrengen 
die door de SCO als onacceptabel worden beschouwd. Sociale partners 
zullen het gesprek voeren over maatregelen om ongewenste gevolgen 
voor de deelnemers aan de pensioenregeling te verzaèhten . De uit de 
ANW-compensatie voorvloeiende premievrijval kan daarbij deel uitmaken Datum 

van een dergelijke maatregel. 

Ik wil het ABP verzoeken de genoemde aanpassingen aan de 
eindloonregeling met ingang van 1 januari 2018 door te voeren. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Pensioenkamer. 

Hoogachtend, 

Voor deze, ------------
De Hoofddirecteµ/ p rs eer--__-
De mini~ter van D~zn e, 

r A ~ 
.<! 

l ........-:::;; --/P.F.M. Reesin1< 
~ / Schout-bij-Nacht 
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