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In vervolg op mijn brief van 3 januari 2019 (SOD/19.00003) reageer ik hierbij op
het voorstel van Centrales over de verdeling van de pensioenpremie militairen
2019, zoals verwoord in de SCO-brief van 3 januari 2019 (SOD/19.00001).

Centrales stellen ten aanzien van de premieverdeling het volgende voor:

1. Bij militairen wordt in 2019, tot er een definitieve pensioenregeling is
vastgesteld, een voorschot werknemersdeel pensioenpremie ingehouden
van 9,28%, rekening houdend met een voorlopige franchise van
€ 20.100,-;

2. Indien bij het vaststellen van de “pensioenregeling specifiek voor
militairen 2019” blijkt dat dit voorschot in Euro’s te laag is geweest zal de
werkgever het verschil betalen;

3. Indien bij het vaststellen van de “pensioenregeling specifiek voor
militairen 2019” blijkt dat dit voorschot in Euro’s te hoog is geweest zal
het teveel voorgeschoten bedrag in Euro’s door Defensie aan de
individuele (ex-)werknemers worden terugbetaald.

Ik stem in met het voorstel dat bij militairen in 2019, tot er door sociale partners
een definitieve pensioenregeling is vastgesteld, een voorschot werknemersdeel
pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Tevens stem ik in met het voorstel
van Centrales voor ‘verrekening’, als bedoeld onder het tweede en derde punt, als
blijkt dat het voorschot bij een door sociale partners vastgestelde
‘pensioenregeling specifiek voor militairen 2019’ in euro’s te laag of te hoog is
geweest.

De ‘verrekening’ als bedoeld onder punt twee heeft uitsluitend betrekking op het
ingehouden voorschot voor de reguliere OP/NP-premie ten aanzien van het
peildatum inkomen op 1 januari 2019. De kosten van deze verrekening, en de
kosten van de verrekening onder punt drie, komen ten laste van de beschikbare
aan arbeidsvoorwaarden gerelateerde budgetten. De werkgever Defensie gaat er
hierbij vanuit dat de gelden vanuit de door ABP aangelegde bestemmingsreserve
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gebruikt kunnen worden voor het financieren van de alsdan overeengekomen
pensioenregeling voor militairen.

De werkgever Defensie vindt het belangrijk dat er overeenstemming wordt
bereikt over een definitieve ‘pensioenregeling specifiek voor militairen’. De
periode waarin er een voorschot werknemersdeel wordt ingehouden kan dan zo
kort mogelijk blijven. Daarvoor is nodig dat de besprekingen over een
arbeidsvoorwaardenpakket, waar de pensioenregeling deel van uitmaakt, hervat
worden. Ik nodig de Centrales dan ook graag uit voor een Sectoroverleg Defensie
(SOD).

De Centrales gaan verder ook in op de brief van ABP inzake de aanwending van
de bestemmingsreserve. Ik kan u melden dat ook ik mij niet kan vinden in de
systematiek van een bestemmingsreserve en stem daarom graag met u af hoe
wij als sociale partners gezamenlijk op de brief van ABP kunnen reageren.

Tot slot merk ik nog op dat ik met instemming kennis heb genomen van de
reactie van de Centrales dat voorlopig de bestaande ANW-compensaties en
compensaties loonheffing in 2019, zoals dat ook voor 2015, 2016, 2017 en 2018
gold, niet worden beëindigd bij 65 jaar, maar doorlopen tot het bereiken van de
AOW-leeftijd.
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