
Actiepuntenlijst bij het verslag van de vergadering van 09-06-2020 

 

Nr. Onderwerp Actie Opmerkingen /  

Stukken 

1 Themadag veteranen 

 

 

Regeling reüniefaciliteiten 

veteranen, oorlogs- en 

dienstslachtoffers en 

postactieven 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachttijden LZV, BMB en SMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-03-2020 

 Plannen. 

 

06-03-2018 

 De werkgever stuurt de centrales een 

brief waarin wordt beschreven wat 

het bedrag was en wat het gaat 

worden en waarin de groep 

belanghebbenden wordt gedefinieerd 

met daaraan de vraag gekoppeld 

waar het budget vandaan moet 

komen.  

 Agendering PA 03-04-2018. 

30-10-2018 

 Agendering 27-11-2018 inclusief 

toegezegde brief.  

29-10-2019 

 Doorgeschoven naar de PA van 10-12-

2019 

28-01-2020 

 Doorgeschoven. 

03-03-2020 

 De volgende onderdelen missen op 

de agenda: voorzieningenregeling 

en veteranenzorg, veteranenzorg an 

sich en de stand van zaken 

veteranenbeleid: naar 

voorraadagenda. 

 

30-01-2018 

 Werkgever zorgt voor rapportage 

inzake wachttijden en de reeds 

ondernomen stappen en de nog te 

nemen stappen om de wachttijden 

terug te dringen. 

30-10-2018 

 Doorgeschoven ivm. opschorten 

overleg 

12-09-2019 

 Agendering voor PA van 29-10-2019. 

De rapportage is inmiddels verstuurd.  

29-10-2019 

 Wordt doorgeschoven naar WG PA 

van 10-12-2019. 

28-01-2020 

Defensie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA/17.00315 en bijl. 

PA/18.00003  

PA/18.00198 

PA/18.00363 en bijl. 

PA/19.00535 

 

 

 

 

 

 

 

PA/17.00222, PA/19.00522 

PA/18.00002, PA/19.00214 

 

 

 

PA/16.00229.1 

PA/16.00305 

PA/18.00646 en bijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA/10.00414  



 

 

 

 

 

 

Evaluatie PTSS protocol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCOOP geeft aan stukken te missen: 

PA/10.00414 en 16.00644 

Doorgeschoven. 

03-03-2020 

 Doorgeschoven. 

 

10-09-2019 

 Totaalpakket (toelichting wat er 

daadwerkelijk is gebeurd ihkv. de vier 

stappen, concept-regeling etc.):  

 Geagendeerd voor de PA van 10-12-

2019 

03-03-2020. 

 Doorgeschoven naar WG PA van 14-

04-2020. 

 De presentatie wordt omgezet in een 

notitie ter voorbereiding.  

 Het onderwerp wordt hoog op de 

agenda gezet. 

09-06-2020 

 Defensie doet zo snel mogelijk een 

voorstel voor een themadag met de 

werkgroep en de 

begeleidingscommissie (drie uur). 

 Defensie maakt inzichtelijk op grond 

waarvan en hoe de aanpassingen in 

de rubrieken zijn gedaan en hoe dit is 

geland in de beschrijving. 

 

PA/16.00644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA/17.00008 + bijl., 
PA/19.00505, PA/20.00256 
+ PA/19.00322 
 

 

 

 

2 Verhoogde AOW-gat 

compensatie 

 

 

 

30-10-2018. 

 Doorgeschoven ivm. opschorten 

overleg. 

29-10-2019. 

 De brieven zijn al eerder verzonden 

en recentelijk is er een aanvullende 

brief verzonden over een 

voorgestelde regeling. Defensie 

neemt beide cases 

(waardeoverdracht niet-ABP pensioen 

en overlijden tijdens AOW-gat) die 

zijn aangebracht door de ACOP mee 

en komt daarop terug.  

 Defensie zal reageren op het verzoek 

van de CCOOP om in de tekst tot 

uiting te brengen dat er in de huidige 

systematiek ook voor militairen 

tussen vijfenzestig en 

pensioenrekenleeftijd een verschil is 

analoog aan de burgerregeling.  

SOD/18.00581 en bijl. 

SOD/18.00366 en bijl. 

PA/18.00245 

 

SOD/18.00581 + bijlage, 

SOD/18.00366 + bijlage, 

PA/19.00530 + bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bespreking van het verslag 

op 03-03-2020 bleken deze twee 

actiepunten niet te zijn 

opgenomen. 



 Defensie heeft gesteld dat de 

verlaging wordt afgezet tegen het 

bedrag waarbij de pensioenleeftijd en 

de pensioenrichtleeftijd vijfenzestig 

was. In de praktijk wordt er echter 

geen rekening gehouden met de 

pensioenrichtleeftijd van vijfenzestig 

jaar bij het vaststellen van de 

gerechtvaardigde aanspraak. Defensie 

komt met een reactie 

03-03-2020 

 Brief wordt tijdig aangeboden voor 

behandeling in de ev PA, inclusief 

adressering van twee laatste 

actiepunten. 

3 WW/BWW, bredere aanpak van 

VWNW-beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

Reparatie 3e WW-jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-09-2019 

 Recente rapportage gevolgen 

wijziging WW wordt geactualiseerd 

en aangeboden. Dit is inmiddels 

gebeurd. 

03-03-2020 

 Doorgeschoven. 

 

 

06-03-2018 

 De brief waarin de werkgever een 

concrete aanpak zal schetsen wordt 

gescheiden van het aanleveren van de 

informatie uit de databestanden, die 

zal zo snel mogelijk aan de centrales 

worden aangeleverd ( voor het 

overleg van 08-05-2018). 

10-09-2019 

 Verzonden rapportage is niet up to 

date. In groep 5 heeft niemand 

nadeel. Een geactualiseerde versie is 

inmiddels beschikbaar en zal worden 

toegezonden. 

29-10-2019 

 De geactualiseerde rapportage is 

inmiddels verzonden en het 

onderwerp staat geagendeerd.  

Wordt doorgeschoven. 

Defensie zegt een voorstel toe inzake 

de reparatie voor de groep die buiten 

artikel 2, lid 1 BWW valt. 

28-01-2020 

Doorgeschoven. 

09-06-2020 

SOD/18.00724 

PA/18.00645 en bijl. 

 

 

 

 

 

 

 

PA/17.00301. 

PA/18.00645 + bijlage,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA/19.00523 + bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PA/17.00301, PA/18.00198, 



 

 

 

 

 

 

Rapportage gevolgen wijziging 

WW  

 

 

Voorstel aanpassingen Besluit 

BWW Defensie  

 

Burgers via SBK in de BWW/2 

maanden wachttijd / 

Betaalmomenten BWW 

uitkeringen. 

 

 Werkgever zoekt binnen een week uit 

wat er is afgesproken over 

terugwerkende kracht en de 

peildatum. 

 

 

 Wordt doorgeschoven. 

28-01-2020 

 Doorgeschoven.  

 

 Wordt doorgeschoven. 

 

 Wordt doorgeschoven 

 
 

30-01-2018 

 Defensie zal bij WWplus nagaan of de 

wachttijd van 2 maanden korter kan.  

06-03-2018 

 Zodra er meer informatie is, worden 

de centrales geïnformeerd. 

29-10-2019 

Doorgeschoven naar de PA van 10-12-

2019. 

28-01-2020 

 Brief wordt geagendeerd voor ev PA.  

PA/19.00668, 
PA/18.00645, 
PA/19.00523, PA/16.00323. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PA/16.00323 + bijlage. 

PA/18.00645 + bijlage 

PA/19.00523 + bijlage 

 

 

PA/19.00097.  

 

 

PA/18.00098 

PA/19.00097 

 

 

 

 

 

 

4 Ziektekosten buitenland/MIP 10-09-2019 

 Doorgeschoven 

29-10-2019 

 Doorgeschoven 

03-03-2020 

 Doorgeschoven naar WG PA van 14-

04-2020. 

09-06-2020 

 Werkgever voegt de laatste 

antwoordbrief van VWS aan de 

Veteranenombudsman toe aan de 

stukken. 

 Werkgever doet een voorzet doet 
voor de brief van sociale partners 
aan VWS en Brussel. 

 Werkgever zet op papier hoe 
Defensie voor de tussentijd de 
meest pragmatische oplossing ziet. 

PA/19.00048, PA/10.00322, 

PA/19.00398, PA/19.00442. 

 

 

PA/20.00125 en bijl. 

5 SV Land  10-09-2019 

 Defensie zal de centrales nader 

informeren over SV Land. 

29-10-2019 

 Brief zal spoedig volgen. 

Defensie 

 

 

 

 



03-03-2020 

 Brief is aangeboden. AC wil nog kijken 

of die voldoet met name op het punt 

van de wijze van communicatie SV 

Land. 

 

PA/19.00700 

6 Lijst van openstaande brieven 29-10-2019 

 Defensie schoont samen met CAOP 

de lijst op (brieven voorzien van 

markering ‘afgedaan’) en voorziet de 

lijst van briefnummers. 

03-03-2020 

 Er moet nog finetuning plaatsvinden. 

 

7 Arrangement uitbetaling 

compensatie inzake gemis 

pensioenopbouw . 

29-10-2019 

 AC roept partijen op om hierover na 

te denken voordat de betalingen 

hebben plaatsgevonden. 

03-03-2020 

 Bespreking in technisch overleg. 

Allen 

8 Wijzigingen Pensioenreglement 
militairen per 1 januari 2020  
 
Pensioenreglement 2020 
 
 
 
 
PA/20.0093 en 2 bijl. 
 
 
 
 
 
 
Vertaling tekst 
pensioenreglement 
 

28-01-2020  

 De discussie rond hoofdstuk 7.6 moet 
nog worden gevoerd  

 

11-11-2019 

Weeffout indexering pensioengevend 

inkomen bij UGM- of ontslaguitkering 

 

03-03-2020 

 Er resteren nog twee discussies: 

Hoofdstuk 7.6 en de discussie rond 

biologische kinderen of eigen 

kinderen. 

 

28-10-2019 

 Partijen maken strakke afspraken 

over de second opinion van een 

externe partij en komen tot een 

gezamenlijke opdrachtformulering 

 

 

 

 

03-03-2020 

Komt van de voorraadagenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bespreking van het verslag 

op 03-03-2020 is geconstateerd 

dat dit actiepunt miste. 

 

9 Toelichting nacalculatie 

backservice 2018 

28-01-2020 

 ABP past de tekst aan aan de 

gemaakte opmerkingen. De CCOOP-

vragen moeten nog aan de orde 

komen. Agendering: eerstvolgende 

PA van 03-03-2020 

 03-03-2020 

Het nieuwe stuk is te laat aangeboden 

en de opmerkingen van de CCOOP 

zijn nog niet verwerkt. Wordt 

doorgeschoven naar de WG PA van 

14-04-2020 

PA/19.00726 + bijlage en 

PA/19.00731  

 

 

 

 

PA/20.0095 + 1 bijlage 

PA/20.00141 

 

 

 



10 Actualisering en indexering MIP  

 

28-01-2020 

 ACOP verzoekt om van gedachten te 

wisselen over 1) het feit dat het MIP 

afhankelijk is van de pensioenregeling 

en 2) over aanpassing/modernisering. 

03-03-2020. 

 De indexering zal eerst worden 

besproken in een technische sessie. 

Daarna za de discussie gevoerd worden 

in de PA. Als die is afgerond komt de 

modernisering aan de orde zodat de 

uitkomst van de eerste discussie daarin 

kan worden meegenomen.  

 

11 Letterlijke teksten 

. 

 

 

03-03-2020 

 07-11-2019: toelichting 

Vanhommerig. 

 14-11-2019: gedeelte voor de 

pauze/informeren PK 

 14-11-2019: pm streven werkgever 

voor aanleveren stukken vs. afspraak. 

Secretaris 

12 Voortgang ministeriele regeling 

volledige schadevergoeding. 

30-10-2019 

Agendering PA 27-11-2018. Als de 

stukken niet op tijd zijn aangeleverd 

neemt voorzitter contact op met 

centrales. 

10-09-2019 

Blijft gehandhaafd omdat de situatie 

niet is gewijzigd. 

03-03-2020 

Komt van voorraadlijst. 

13 Voorraadagenda en 

openstaande brieven 

03-03-2020 

 De lijsten moeten worden 

geactualiseerd en worden 

doorgelopen in de ev PA.  

 

Defensie 

14 Berekeningen oDER en nDER 
(ACOP). 

 

03-03-2020 

 Het blijkt dat mensen geen tweede 

berekening kunnen laten maken. 

Defensie zal hier naar kijken. 

Defensie 

15 Gevolgen verlaging discontovoet 
voor de militaire 
middelloonregeling (AC). 

03-03-2020 

 Hierover zal worden gesproken in de 

technische sessie van 10-03-2020. Het 

ABP zal de overlegpartners middels 

een presentatie informeren.  

09-06-2020 

 Defensie moet zijn standpunt nog 

formeel bepalen. Afhandeling zo 

mogelijk per brief anders in de PA van 

30-06-2020. 

Partijen  

 

 

 

PA/20.0284 + bijl., 
SOD/20.0208, 
SOD/20.0255. 

 

16 Actiepuntenlijst 09-06-2020 

 De actiepuntenlijst wordt 

geactualiseerd, opgeschoond en 

Defensie 



aangevuld. Defensie biedt de track 

changeversie en de schone versie 

informeel aan, zodat de centrales 

kunnen controleren wat er is 

gewijzigd. Er wordt een uur 

gereserveerd waarin partijen de lijst 

formeel doorlopen.  

17 Pensioencompensatie 
PA/20.00308 
PA/20. 365 en bijl. 

09-06-2020 

 Partijen besluiten eerst de discussie 

rond het volledig dienstverband te 

beslechten. Daarna vindt het 

inhoudelijk debat over de notitie 

PwC plaats. 

 Vervolg vergadering ingelast op 11-

06-2020 van 13.00-14.00 uur. 

 

 

Voorraadagenda 

 

 Onderwerp Actie en korte omschrijving Opmerkingen/stukken 

1 1. Voorzieningenregeling en 

veteranenzorg 

2. Veteranenzorg  

3. Stand van zaken 

Veteranenbeleid  

03-03-2020 

Deze elementen missen bij het 

onderwerp Veteranen (agendapunt 8).  

PA/17.00222, 

PA/19.00522 

PA/18.00002, 

PA/19.00214 

 

Openstaande brieven 

 

1 Concept veteranennota. 

Evaluatie veteranenbeleid. 

29-10-2019 

Beide brieven worden meegenomen in 

het totaalpakket veteranen.  

PA/16.00229 en 

PA/16.00229.1 

2 Besluit draaginsigne gewonden 

2017 

29-10-2018 

Agendering 27-11-2018. 

PA/17.00123 

PA/17.00108 en bijl. 

PA/19.00050 

3 Voorstellen wijzigingen 

pensioenreglement 

29-10-2019 

Defensie zal nagaan of dit onderwerp 

nog relevant is en de centrales 

schriftelijk op de hoogte stellen. 

 

4 Coulanceregeling Chroom VI 30-10-2018 

Wordt afgedaan met een piep voor 01-

01-2019. 

PA/19.00209-2 

5 Voorzieningenregeling 30-10-2018 

Voor PA van 27-11-2018 zal een 

voorstel worden aangeleverd. 

PA/19.00522. 

6 Veteranenzorg 30-10-2018 

Voor PA van 27-11-2018 zal een 

voorstel worden aangeleverd 

PA/18.00363 + 2 bijlagen, 

PA/18.00003  

 

 


