Actiepuntenlijst bij het verslag van de vergadering van 17-11-2020
Nr.

Onderwerp

Actiepunt

1.

Themadag Veteranen

Plannen datum en bepalen te
bespreken onderwerpen

2.

Regeling reüniefaciliteiten
veteranen, oorlogs- en
dienstslachtoffers en postactieven
2017

3.

Wachttijden LZV, BMB en SMO

Toezegging informatiebrief over de
ambitie om het uitkerings- en
voorzieningenstelsel voor veteranen
te herzien.

4.

Evaluatie PTSS protocol
(opvolging adviezen
begeleidingscommissie)

17-11-2020
Defensie doet zo snel mogelijk een
voorstel voor een themadag met de
werkgroep en de begeleidingscommissie
(drie uur).
In de jaarplanning moet rekening worden
gehouden met een themadag in januari
2021

5.

Verhoogde AOW-gat compensatie

Defensie komt met aanvullende brief
(en bijgestelde MR) inzake AOW-gat
compensatie waarin wordt ingegaan
op de vragen/acties die in de WGPA
van 29 oktober 2019 en 3 maart 2020
aan de orde zijn gesteld.

Stukken

Opmerkingen

PA/17.00315 en bijl.
PA/18.00003
PA/18.00363 en bijl.
PA/19.00535
AFR/20.0288
PA/16.00229.1
PA/16.00305
PA/18.00646 en bijl.
PA/10.00414
PA/10.00644
PA/20.00125 + bijl.
PA/20.0275
PA/17.00008 + bijl.
PA/19.00505
PA/20.00746

Agenderen tijdens themadag veteranen

SOD/18.00581 + bijl.
SOD/18.00366 + bijl.
SOD/18.00245
SOD/18.00581 + bijl.
SOD/18.00366 + bijl.
PA/19.00530 + bijl.
PA/20.0279

Aanvullende brief is verstuurd

Agenderen tijdens themadag veteranen

Plan van aanpak is aangeboden

6.

WW/BWW, bredere aanpak van
VWNW-beleid.
a. Reparatie 3e WW-jaar

SOD/18.00724
PA/18.00645 en bijl.
a.
9 juni 2020: Defensie gaat na wat er in
het verleden is afgesproken voordat
partijen met het dossier verder gaan.
De voorzitter beloofd hier absoluut
binnen een week op terug te komen.

b. Rapportage gevolgen wijziging
WW

b.
PA/18.00645 + bijl.
PA/19.00523 + bijl. 1

c. Voorstel aanpassingen Besluit
BWW Defensie

c.
PA/16.00323 + bijl.
PA/18.00645 + bijl.
PA/19.00523 + bijl.
d.
PA/18.00098
PA/19.00097
PA/20.0258
PA/20.0266

d. Burgers via SBK in de BWW/2
maanden wachttijd /
Betaalmomenten BWW
uitkeringen.

7.

Ziektekosten buitenland/MIP

a.
PA/17.00301
PA/19.00668
PA/18.00645 + bijl.

De werkgever doet een voorzet voor de brief
van sociale partners aan VWS en Brussel en
zet op papier hoe Defensie voor de
tussentijd de pragmatische oplossing ziet.

De brieven zijn bijna gereed en zullen
per mail aan de centrales worden

PA/19.00048
PA/10.00322
PA/19.00398
PA/19.00442
PA/20.00125 en bijl.
PA/20.00267
PA/20.00259 + bijl.

a. Agenderen eerstvolgende WGPA

b. Agenderen en actiepunt afdoen,
rapportage is geleverd.

c. Agenderen WGPA, evt. daarna WGAV

d. Agenderen

Agenderen of meenemen in de
themadag veteranen

8

Pensioencompensatie

aangeboden. Daarna moet het
onderwerp worden geagendeerd of
worden meegenomen in de themadag
Veteranen (afhankelijk van de reacties
van de centrales).
1. Uitwerking correctiemethodiek
pensioencompensatie.

2. AC roept partijen op na te denken
over arrangement uitbetaling
voordat de betalingen hebben
plaatsgevonden.

PA/20.0511,
PA/20.0509,
PA/20.0506,
PA/20.0308,
PA/20.0365 +bijl.
PA/20.0433
PA/20.0416
PA/19.00636
PA/20.0308

Nadere uitwerking vindt plaats in
technische sessie.

17-11-2020
Besloten wordt nog een technische
sessie te beleggen.
9

Pensioenreglement militairen
a. reglement 2019

a.
PA/19. 00569-1.2
PA/19.00569-1.3
PA/19.00662
SOD/19.00704
SOD/19.00564+bijl.
PA/19.00739 +bijl.
PA/20.0023
PA/20.0582
SOD/19.00715

a. Afdoen

b.
PA/19.00569-3

b. Proces loopt

b. hoofdstuk 17 per 31-12-2018

c. reglement 2020

PA/19.00569-3.1
PA/20.0034

c.

c.

1. Sociale partners leveren hun
reacties op de laatste versie aan
per mail, waarna het ABP deze
wijzigingen doorvoert. De
gewijzigde versie zal daarna
aangeboden worden.

1. PA/19.00723 + bijl.
PA/20.0093+bijl.
PA/20.0641+bijl.
PA/20.0582

c.

2. Proces loopt, afvoeren

2. Partijen maken strakke afspraken
over de second opinion van een
externe partij en komen tot een
gezamenlijke opdrachtformulering.

10

Toelichting nacalculatie
backservice 2018

1. ABP past de tekst aan de gemaakte PA/19.00726 + bijlage
opmerkingen.
PA/19.00731
2. De CCOOP heeft aangegeven nog
vragen te hebben aan Defensie,
maar die zijn nog niet aan de orde
gesteld.

Agenderen

11

Indexering MIP

12

Voorraadagenda en openstaande
brieven

13

Gevolgen verlaging discontovoet
voor de militaire
middelloonregeling

14

Premiecompensatie/
inhoudingspercentage 2021

ACOP verzoekt om van gedachten te
wisselen over 1) het feit dat het MIP
afhankelijk is van de pensioenregeling
en 2) over aanpassing/modernisering.
De indexering zal eerst worden
besproken in een technische sessie.
Daarna zal 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.
Defensie schoont samen met CAOP de
lijst op (brieven voorzien van
markering ‘afgedaan’) en voorziet de
lijst van briefnummers.
Volgens de voorzitter is afhandeling
afhankelijk van hetgeen de werkgever
naar voren zal brengen. Zij zal zich
beraden op de argumenten van
werknemerszijde en bezien of dit per
brief kan worden afgedaan of dat het
nog moet worden behandeld.
17-11-2020
Inhoudingspercentage wordt per
piepbrief voorgelegd nadat ABP aan
het eind van deze week de premie
heeft bekend gesteld.

Technische sessie voor januari 2021 in
de jaarplanning opnemen.

Er komt een nieuwe lijst

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

PA/20.0635+ bijlage

15

Onderzoeksvoorstel evaluatie
Regeling Volledige
Schadevergoeding (RVS)

17-11-2020
De opmerkingen die in deze
vergadering en in het eerdere
informele traject zijn gemaakt,
worden verwerkt en de nieuwe versie
wordt met een piepbrief aangeboden.

16

Aangepaste tekstvoorstellen
pensioenreglement militairen per
1 januari 2020 voornamelijk keuze
pensioen

17-11-2020
Er heeft informele afstemming
plaatsgevonden. Besloten wordt de
piepbrief aan te bieden ondanks dat
de ACOP nog niet heeft gereageerd.
De ACOP zal dan op de piepbrief
reageren. Tevens wordt per piepbrief
aangeboden de brief ABP met een
aantal technicalities.

PA/20.0627,
PA/20.0535 + bijlage,
PA/20.0744+ bijlage.

Wordt opgeschoond en besproken in de eerstvolgende PA.
Voorraadagenda
Onderwerp
1

1. Voorzieningenregeling en
veteranenzorg
2. Veteranenzorg
3. Stand van zaken
Veteranenbeleid

Openstaande brieven

Actie en korte omschrijving

Opmerkingen/stukken

03-03-2020

PA/17.00222,
PA/19.00522

Deze elementen missen bij het onderwerp
Veteranen (agendapunt 8).

PA/18.00002,
PA/19.00214

1

2

PA/16.00229 en
PA/16.00229.1

Concept veteranennota.

29-10-2019

Evaluatie veteranenbeleid.

Beide brieven worden meegenomen in
het totaalpakket veteranen.

Besluit draaginsigne gewonden
2017

29-10-2018

PA/17.00123

Agendering 27-11-2018.

PA/17.00108 en bijl.
PA/19.00050

3

4

Voorstellen wijzigingen
pensioenreglement

29-10-2019

Coulanceregeling Chroom VI

30-10-2018

Defensie zal nagaan of dit onderwerp nog
relevant is en de centrales schriftelijk op
de hoogte stellen.
PA/19.00209-2

Wordt afgedaan met een piep voor 01-012019.
5

Voorzieningenregeling

30-10-2018

PA/19.00522.

Voor PA van 27-11-2018 zal een voorstel
worden aangeleverd.
6

Veteranenzorg

30-10-2018
Voor PA van 27-11-2018 zal een voorstel
worden aangeleverd

PA/18.00363 + 2 bijlagen,
PA/18.00003

